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O SUPERLoN-voohtomuovin korkeo lcimmöneristyskv<i tckoo oinq lömpimcin qlustqn ompujolle, Somollo

sen sopivo pehmeys tukee kehoq oikeollq jo sopivollo rc,o lo.

O SUPERLON-puristemoleriooli oluston ensimmciisessci os:sso on erikoislqotuomme, jonko suuri konto'uuus

ontoo hyvön tuen kyyncirpciille toi polville.
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O Ensimmöisen oson purislemoteriooliin on liimottu voh,ro, kumitettu kongos, loko estod koiken l,-klmisen,
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Blenhelm-pommltusko-
neet nousevat tuklkohdas-
taan sotalennolle
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OLI toukokuun 21. päivä 19{3 kello 20 Värtsilän len-
tokentällä, kun neljä Bristol Blenheim pommitusko-
netta starttasi tiedustelu- ja pommitusleonolle koh-
teena Muurmannin rata Karhumäen pohjoispuolella.
Istuin Le.Lv. 42:n toisen lentueen koneessa radiosäh-
köttäjä-konekivääriampujan lasikuvussa, kuten viidel-
läkymmenelläkolmella aikaisemmallakin lennollani.
Ohja\ana oli kersantti Kalamo ja tähystäjänä vänrikki

Ia .r .
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Valio. Tehtävä ei ollut tavallisuudesta poikkeava, vaan
kuului "rutiiniin". Kuitenkin tuntui tällä kerralla ole-
van jostain aavistamattomasta syystä ilmassa enemmän
jännitystä kuin tavallisesti. Ehkä tämä iohtui käskyn-
otolla kerrotusta kovasta ilmatorjunnasta pommitus-
kohteella, jota saksalaiset eivät olleet uskaltaneet pom-
mittaa 3000 metriä alempaa, mutta meidän lentokor-
keudeksemme' oli määrätty 9OO metriä. Ehkä tähän

193



vaikutti myös kolmannen lentueen kersantti Hildenin
silmänisku minulle kuultuamme pommituskorkeu-
den...

Tämä lento koituikin kohtalokkaaksi ja vaikuttaa
vielä tänäkin päivänä minuun ollessani vieraalla maal-
Ia. Tapahtumat kulkevat silmieni edessä filminauhana
varmasti kuolemaan saakka.

Runsaan tunnin kuluttua olimme kohteellamme ja
aloimme etsiä sopivaa maalia tyhjentääksemme pom-
milastimme vihollisen niskaan, kun helvetti aukesi juu-
ri lähestyessämme Sekehen kaupunkia. Taivas oli sil-
mänräpäyksessä täynnä mustia ja valkoisia räjähtäviä
20 ja 40 mm:n tykkien ilmatorjunta-ammuksia. Edessä
oli kuin terässeinä ja tuntui kuin palavaa kettinkiä oli-
si kiemurrellut ympärillämme valojuova-ammusten
piirtäessä jälkensä kuulakkaalle iltataivaalle.

Olin ollut mukana monessa "leikissä" aikaisemmin-
kin, mutta tällaista en ollut koskaan nähnyt. Tajusin
silmänräpäyksessä, että terässeinän läpi oli mahdotonta
päästä, mutta mieleenikään ei olisi juolahtanut kääntyä
takaisin tässä myrskyssä. Annoin nopeassa tahdissa tie-
toja ohjaajalle ammusten tulosuunnasta väistöliikkeitä
varten. Silloin tähystäjä, vänrikki Valio karjaisi äkkiä
radiopuhelimeen: "Pintaan ja täyskäännös, yritämme
uudelleen enemmän oikealtal" Takana olevasta lasitor-
nista näin tilanteen selvemmin ja ennätin juuri kar-
jaista takaisin: "Ei helv . . . tässä !" Paikallaan kääntyvä
kone on paras maalitaulu ja toiveuni ilmatorjuntamie-
hille, sen ehdin tajuta, mutta kersantti Kalamo oli jo
ehtinyt kääntää koneen jyrkkään kaartoon.

Silloin se tapahtui! Kaksi räjähdystä melkein sa-

maan aikaan. Vasempaan tasoon ilmestyi noin puolen
metrin levyinen reikä ja toinen osuma oikeaan moot-
toriin, joka pysähtyi. Samassa kone painui syöksykier-
teeseen. Huusin puhelimeen: "Miten kävi?" mutte en
saanut mitään vastausta. Vilkaistessani eteen näin
Valion aukaisevan kattoluukkua ja pyrkiväa ulos ko-
neesta. Tajusin, että puhelinlaitteet olivat rikki ja vais-
tomaisesti tempaisin laskuvarjon telineeltä kiinnittäen
sen hihnoihini ja aioin seurata Valion esimerkkiä. Sain
luukun auki koneen ollessa edelleenkin syöksykier-
teessä, ia sen heitellessä minua seinästä seinään aloin
ryömiä ulos. Ainoastaan puoli vartaloani sain koneen
ulkopuolelle ilmanpaineen painaessa minua takaisin
koneeseen. Maa lähestyi kieppuillen edessäni. Ponnis-
telin kaikin voimin päästäkseni ulos koneesta mieles-
säni yksi ainoa ajatus: Nyt minä kuolen, nyt minä
kuolen, nyt minä kuolen. . . yhä uudelleen ja uudel-
leen sama ajatus . . .

Jokainen pelkää ioskus, mutta itse muistan ensim-
mäisillä sotalennoilla pelänneeni vain yhtä asiaa: ettei
ilmatoriunta-ammus sattuisi juuri istuimeni alle . . .

Kummallinen pelonoaikka. . . Mutta nyt kun kuolema
oli aivan väistämättömästi silmieni edessä, voin todella
tunnustaa, että pelollakin on rafansa, sillä en tuntenut
enää pelkoa, kun kuolema oli väistämätön. Maa lähes-
tyi, ponnistelin kaikin voimin ulos koneesta, kun-
nes arvioidessani matkan enaå l0O-200 metriksi voi-
mat pettivät ia annoin periksi . . . vaisto sanoi, ettei
laskuvarjo kuitenkaan enää ehtisi aueta. . .

Mutta KOHTALO oli vielä päättänyt toisin. Kalamo
oli pysynyt paikoillaan odottaen, että me olisimme
päässeet ulos koneesta, ennen kuin itse hyppäisi samal-
la yrittäen oikaista konetta. Ja ihme tapahtui: noin vii-
denkymmenen metrin korkeudessa kone oikeni. Olin
edelleenkin puoli ruumista ulkona koneesta, kun ko-

191

Ylikersantti Väinö Taivai-
nen lentokoneensa edesså
Värtsilän kentällä. Pommi-
tuslennolla ollessaan 23.
5.€ Taivainen putosi vi-
hollisen puolelle ja ko-
neen tuhouduttua luultiin
kuolleeksi sekä haudattiin
poissaolevana Hietanie-
men sankarihautaan, Hä-
nen puolisonsa sai hen-
kensä uhranneen miehen-
sä kunniaksi lV luokan va-
paudenristin. Todellisuu-
dessa Taivainen kuitenkin
p6lastui joutuen vangiksi.
Sodan påå§ttyä hän Pala-
si kotiin la sai lukea omat
kuolinilmoituksensa sekå
käydä omalla haudallaan-
kin



::een oikaistessa syntyi ilman imu, joka veti minut
ulos koneesta kuin ilmahyiiylle. Åivoissaoi r'älähti: eh-
kä sittenkin. . .

Aloin haparoida laskuvarjon laukaisinta, mutta se-
kunnin murto-osassa huomasin, että varjo oli tarttu-
nut luukun taakse ja riipuin koneen vasemmall:. si-
vulla laskuvarjohihnojen varassa. Samalla näin mrös.
että Valio roikkui vasemman tason päällä. Hänenkir
varjonsa oli tarttunut luukun taakse .ja roikkui mvös
hihnojeo varassa. Koetin huutaa: "Matti, minäkin c.::.
täällä", kun näin hänen haparoivan puukkot;.r i::,
kaistakseen hihnat ja pudotakseen "klvenä" :t::rl::
Miten olisimme onnistuneet edes pakkoirs.<:.:. :.:',.
dessä pommilastissa . . . Tunsin, kuinkr s.i::.s r::is:
jalastani ilmavirrassa ja jostain käs:::..:-.-l'::-:.":::
syystä pudistelin toisenkin saappaan j.l.las:.:r.: ::::: iei-
sani koneen vasemman kyljen vieressä. Kri::.-. :-: s::-
nut hallittua koneen, mutla korkeus l:ssi :::.:::i:s:r
yhdellä moottorilla ajettaessa, r'arsini:n i-:: ;:e:tin
ruumiimme vastustivat ilmavirtaa roikk::ss:::=e io-
neesta ulkona. Tunsin kuinka jalirlr: h:::r'.:::.:iCen
latvoja, ja muutamien metrien kor,:e::.:e,i: K:-.:.:: - ;v-
säytti vasemmankin moottorin. :-.1.: :. :.:.:r'::::. tei::i
minut koneen alle. Juuri j: i..:..: :.r.r. ---:.:,:s:,:ksi itse-
ni sir-ulle, kun tävdessi ;o:r:'..-:s::s:" :-:-.: ic:; rvrisi
Itä-Karjalan suohon, K-:l:::: -..,-,:::::::: onnis-
tuneen.pakkolaskun. Ku:-r.:: r'..: :; :::::. .::n r,rjunt.r
Sammul . . .

Kuinka kauen i:::en -.---::::':::::.:::. nutt.l kun
heräsin näin Yalror.l i:r..:i::r':: .:s<:r':rjohihnojaan
ja Kalamon kömpir'än ul..s s::.ee.:: s:i-ren: "Olette-

ko vielä täällä?" Hän oli luullut meidän hypänneen.
Hän ei voinut lennon aikana nähdä taaksåån, mite
meille tapahtui.

Ensimmäinen reaktio noustessani pystyyn puhkesi
srnoiksi: "Täällähän kukkuu käki niinkuin Suomes-
s.:. 1" Ympärillä oli täysi hiljaisuus, ja vain käen ku-
kunte kuului.

Kuulin samassa sanat: "Nyt emme ennätä kuule-
:.rr:.n k;ien kukuntoja, meillä on kiire!" En malta r.ielä
oil; nvkäisemättä laskuvarjon laukaisinta, olisiko var-
:o j.'ieiinut. jos . . . se aukesi !

\-:lk;stvin nopeasti ja keräsimme rautaisannosrep-
ru-:ie. säsiaseistuksemme, kartat ja kompassin sekä
:.:droiooiin. Ammuimme konepistoolilla bensiinitank-
keihin saadrksemme koneen tuleen, mutta tämä epäon-
nistui, kosk:. trnkeissa olivat kumisuojukset. Samalla
alkoi mersäsrä kuulur ääniä, koska venäläiset olivat
lähteneet ajrmaan meitä takaa. Olimme 200 km linjo-
jen takrna keskellä r'ihollisen ilmatorjuntapatteristoja
ja huoltokuljetuksia Itä-Karjalan suolla. Ei ollut muu-
ta mahdollisuutta kuin lähteä pakoon itää kohti. Siel-
täpäio ne eir'ät meitä varmaan ensiksi etsisi . . .

Neljä päir'ää ja yötC risteilimme Itä-Karjalan soilla
kiertääksemme rintaman ja päästäksemme kotiin. Jou-
duimme vihollisen kanssa tulitaisteluihin, jossa toveri-
ni menettir'ät henkensä. Itse jouduin neljäntenä päi-
r,änä r,angiksi. Mitä kaikkea siihen kokemukseen mah-
tui, on toinen tarina.

Toiset koneemme, .jotka olivat lentäneet sivummalla,
selvisir,ät kotiin ja tekir,ät ilmoituksen, että kukaan
meistä ei voinut selvitä hengissä. Minutkin julistettiin
kuolleeksi ja haudattiin poissaolevana Hietaniemen
sankarihautaan, jossa kär'in sodan jälkeen omalla hau-
dallani.
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I lmataistelu käynnissä
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Vihollisen laivasto näkyvissä taivaan-
rannalla Laatokan selällä Tuuloksen-
joen suun länsipuolella 26.6.44 kello 18

Laatokan iärannikon puolustus
LAATOKAN rannikko- ja meripuolustus oli merivoi-
mien komentajan alaisen I aatokan Rannikkoprikaatin
(Laat.RPr.) vastuulla. - Prikaatia komensi esersti
Y. Takkula.

Vastarantaan verrattuna oli itärannikko jäänit joka
suhteessa lapsipuolen asemaan. Ei edes miinoituksia
ollut katsottu siellä tarpeellisiksi. Ja kuitenkin erityi-
sesti Viteleen ja Aunuksenjoen suun välinen rannikon
osa tarjosi mitä parhaat mahdollisuudet maihinnousuil-
le. Olipa vangeilta saatu tietää vihollisen kouluttavan
joukkojakin sellaisia operaatioita varlen. SitäPaitsi oli
Laatokan itäistä rannikkoa varmistavan, everstiluut'
nantti A. S. Korvenheimon komentama RTR 13:n koko
Iaivastoammuntaan soveltuva tykistÖkalusto (RautPtri
4/ rt2/45 C ja4/t22/)1) siirretty Karjalan kannaksel-
le kohta kun suurhyökkäys siellä 9.6.L944 alkoi. Tuon
kaluston ampumaetäisyys oli ollut 20 km, jäljelle jää-

neen rajoittuessa vain 7-13 km:iin. RTR L3:n mah-
dollisuudet maihinnousujen torjumiseen vähenivät
oleellisesti noiden ra§kaiden tuliyl<siköiden siirtyessä
pois rykmentin lohkolta. Jäipä Tuuloksenjoen §uun
ja Kontiorannan välille melkoinen aukkdkin, jonka
vain Tuuloksenjoen iaos (2/76 K/36) pystyi heikosti
sulkemaan. Ja juuri tuohon tuliscktor,ien aukkokohtaan
maihinnousu sittemmin'kohdistuikin.

Kesäkuun loppupuolella oli vanhan valtakunnan ra'
jan fa Pisin valisel-la, noin 5o km levyisellä rannikon
osalla majuri Vei'kko Ukkolan komentama RTR 13:n

III linnakkeisto (III/RTR t3). Oikeana naapurina oli
Mantsinsaarella ITzRTR 13 (majuri E. Tamminen) ja
vasempana, Haapanan alueella IV/RTR 13 (kapteeni
N. Rajanti).

nanhikkof'oukkojen lisäksi oli IIIIRTR 13:n loh-
kolla tai sen läheisyydessä torjuntaan käytettävissä
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Venölöisten
n aihinnousu
Tttuloksesso
1944

REINO KALERVO

Aun.R:n joukkoja kolme patalj oonaa ia kaksi patteris-
toa (Täyd.P 4,Täyd.P ) ja ll.D:aan kuuluva Pion.P 28
sekä Rask.Psto 3 jt Rask.Psto 24).

Ikäänkuin aavistaen jotain tapahtuvaksi, oli evl'
Korvenheimo paria päivää ennen maihinnousua pyytä-
nyt VI AK:lta lisävoimia rannikkopuolustuksen vah'
ventamiseksi. Armeijakunnan oma tilanne oli kuiten'
kin jo tähän aikaan niin uhkaava, ettei pyyntöön voitu
suostua, etenkään kun mitään maihinnousuihin viit'
taavaa ei ollut havaittu. Yiteleessä olleet Täyd. P 5:n
osat sentään alistettiin hänClle.

Vihollislaivaston Ehestymineo

Sanotaan, että historia toistaa itseään, ja niinpä täs'
säki n. Toi,stakymmentä alusta käsittttävä vihollislaivasto
oli 26.6.19L9 iimestynyt Viteleen ja Tuuloksea edustal'
le. Sen laskemat maihinnousujoukot olivat murtaneet
rannikkoa puolustavien vapaaehtoisten suomalaisosas'
tojen vastaiinnan! - Åunuksen retkikunnan kohtalo

l-O§,o,



Viteleen - Tuuloksen ran-
nlkkopuolustus la venälåbten
maihinnousun suunta

oli näin ratkaistu, sen oli pejckq v6gäytyä tutvaao Suo-
men rajan taakse.

Miltei päivälleen 2J vuotta myöhemmin, 22.6.L944
kello 20.40 havaitsi Haapanao (noin 45 km Tuulok-
senjoen suusta eteläkaakkoon) 83 m korkuisessa ma-
jakkatornissa seisova tähystäjä Laatokalla lzivasaat-
tueen. Tasaisella 6 solmun nopeudella se höyrysi poh-

foista kohden aoin 3J km päässä raonikosta. Hatsin
tulenjohtopaikka näki sen kello 22.45 ja laski ainakin
48 laivaa, niistä 6 tykkivenettä ja 6 suurempaa kulje-
tusalusta. - Myöhemmät venäläiset lähteet (Vojenny-
istoriskii zurnall 1964) selvinävät maihinnousulaiva§-
ton vahvuuden ja ryhmityksen melko tarkkaan. Niinpä
käsitti sen

- Tulitukiosasto J tykkivenettä, 2 vartiovenettä ja 2

moottoritorpedovenettä,

- Suojaosasto 6 pientä moottoritykkivenettä, 2 pans-
sarivenettä ja nopeakulkuista maihinnousuproo-
mua,

- Maihinnousuosasto 19 KM- jaZlZ-tyyppistä venet-
tä, 12 tenderia (moottorilla varustettuja proomuja,
joiden kantavuus oli noin 50 tonnia) ja 9 modtori-
venettä.

Vielä kuului laivastoon kaksi maihinnousujoukkojen
toisen ja kolmannen portaan kuljetusosastoa, joissa
olivat kulietusalukset, hinaajat sekä proomut.

Havaintojen mukaan oli koko muodostelman pi-
tuus noin 10 km ja hävittäjät risteilivät jatkuvasti sen

yläpuolella, ilmeisesti valoisan kesäyön takia. Kierret-
tyään Hatsin saapui saatrue 23.6. kello 1,.55 Åunuksen-
joen suusta länteen olevalle vesialueelle. Se olisi ollut
poissiirrenyjen patterien raskaan tehokkaan tulen alai-
sena, mikäli nämä vielä olisivat ollea paikalla - mut-
ta niinhän ei ollut.

*
Kohta kun laivasto oli tullut niikyviio, oli evl. Kor-

venheimo antanut Mantsinsaatella oleville 24. ja T.
Torjuntakomppanioille (TK) määräyksen siirtyä Vi-
teleeseen, mutta Laat.RPr:n kometrtaja peruutti käskyn

tilanteen epämääräisyyden takia. Korvenheimo uudisti
käskynsä 21.6. kello 5.30. Nyt se kylläkin saatiin pan-
oa täytäotöön, mutta kuljerusvälineitä ei enää ollut-
kaan saatavissa ja komppaniat tulivat perille vasta
illalla - ja auttamattomasti liian myöhään.

Maihinnousun tarkempaa paikkaa ei aluksi tiedet-
ty. Lentäjien ilmoitusten mukaan saattue höyrysi Vi-
teleenjoen suuta kohden. Niinpä pääteltiin maihin-
nousuo tapahtuvan siellä ja VI AK:n komentaja, ken-
raalimajuri A. Blick lähetti JR 45:n komentajan, evers-
ti T. Kotilaisen paikalle johtamaan torjuntaa. Laivas-
to pysähtyi kuitenkin Alavoisten edustalle, ja nyt otak-
suttiin vihollisen nousevan rnaihin niillä tienoilla.
Tällöin, 22.6. kello 22.30:n ja 23.6. kello 2.10:n väli-
senä aikana alistettiin RTR 13:n komentajalle seuraa-
vat joukot (eversti Kotilainen palasi rykmenttiinsä 23.
6. kuluessa):

- Täyd.P 4 (majuri A. Ylinen), josta l.K Åunuk-
senkaupungissa, 2.K Kalajärvellä, 3.K Ålavoisissa
ja pienempiä osastoja desanftitorjunnassa sekä tie-
töissä eri tahoilla.

- Täyd.P 5 (majuri H. A. Lahtinen), josta 4.K oli
lentokenttätöissä Suurmäellä ja 5. sekä 6.K tie-
töissä Viteleen ja Nurmoilan välillä.

- Tied.K (kapteeni H. V. Hallvar) Ylä-Viteleessä.

- Pion.P 28 (kapteeni E. E. Paloheimo), osittain
pyörillä, osittain autoilla marssilla Mäkriältä.

- Rask.Psto 3 (majuri H. V. §(eck) marssilla ran-
tatietä Pisistä Ålavoisiin.

- Rask.Psto 24 (majtri A. E-P. Artto), jonka kaksi
pafteria, hevoset loppuunajettuina, o'li Alavoisissa
ja yksi Viteleessä. Viirneksi mainitusta ei evl.
Korvenheimolla aluksi ollut mitään tietoa.

- l2.TienHK (kapteeni Immonen) Ylä-Viteleessä.

- Lentokenttäosasto (kapteeni V. Å. Evinen), noin
3o miestä Vlteleen lentokentällä.

Saatuaan tiedon alistussuhteista lähetti Korvenhei-
mo käskyt kauempana oleville Rask.Psto 1:lle ja
Rask.Psto 24:lle sekä ennen kaikkea Pion.P 28:lle
kiirehtien niiden saapumista. Nimenomaan pioneeri-
pataljoonan tuloa Kontiorantaan piti Korvenheimo
suorastaao ratkaisevan tärkeänä. VI ÅK koetti auttaa
häntä parhaansa mukaan, mutta esikunnassa ollut
11.D:n yhteysupseeri kielsi jyrkästi divi§ioonansa au-
tojen käptämisen kuljetukseen ja tämä ratkaisi no-
peuskysymyksen vihollisen eduksi.

Evl. Korvenheimon käsityksen mukaan olisi vielä
tässä vaiheessa ollut joukkoja riittävästi maihionou-
sun torjumiseen, kun oe vain ajoissa olisivat ehtineet
taistelualueelle. Ennestään oli saatu pai,kalle kaksi
komppaniaa Täyd.P 5:stä, jotka varmistivat rantavii-
vaa Viteleenjoen suusta noin 5 km etelään päin. Nii-
tä oli vahvennettu pst.tykeillä ja it"aseilla. Kontio-
rannassa oli yksi ainoa pst.tykki ja yksi konekivääri,
joten Pion.P 28:n saapumista syystäkin odotettiin
kiihkeästi. Sen piti ryhmittyä puolustukseen Kontio-
rannan ja Turrloksenioen patterin väliselle alueelle,
koska tämä osa rannikosta oli kokonaan miehittämä-
tön.

Sillaopii2iasema syntyy

Maihinnousun suoritti ensimmäisessä vaiheessa ve'
näläisten To.Merijalkaväkiprikaati (70.Merijv.Pr.),
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johon kuului noin 3.600 miestä, 36 konekivdd,tid,, 72
pst.kiväätiä, .62 krataatinheitintä, L2 tykkin, 18 pst.-
tykkiä, 6 liekinheitintä, 7 autoa, 263 hevosajoneuvoa,
790 hevosta ja 137 tonnia a-tarvikkeita.

Rantautumista edelsi 2).6. kello 4.15 ilmapommitus,
ionka venäläiset suorittivat 180 pommitusköneen voi-
min Tuuloksen ja Viteleen kohteita vastaan ja jolloin
mm. Tuuloksenjoen yli johtava rautatiesilta vaurioi-
tui käyttökelvottomaksi. Laivojen tykit avasivat sa-
manaikaisesti tulen, ja puolisen tuntia myöhemmin
alkoivat maihinnousuveneet lähestyä rannikkoa. I por-
taan joukot oli kuormattu maihinnousualuksiin jo
lähtösatamissa Olhavanjoella,, ja II portaan miehet
siirtyivät niihin suomalaisen tykistön tulisektorin ul-
kopuolella, kuin rauhanajan harjoituksissa ja mitä
parhaimman sään vallitessa. Puolustajat eivät voineet
muuta kuin toimettomi,na katsella uhkaavan yaari.n
lähestymistä. Maj. Ukkola, evl. Korvenheimo ja ev.
Takkula olivat pyytäneet ilmapommitusta ja kello
4.35 ilmestyivätkin .näkyviin omat, hartaasti odotetut
pommituskoneet. Ne saivat osumia kolmeen alukseen,
joista yksi lienee uponnut ja kahdessa nähtiin tuli-
paloja - venäläiset puolestaan myöntävät vain yhden
aluksen yauljeiluns6n 

-. Lentohyökkäys tapahtui
kuitenkin liiaa. myöhään, vihollislaivasto oli jo ehti-
nyt hajaantua. 

- Yksi oma kone menetettiin.
Nopeakulkuiset syöksy- ja moottoriveneet kiisivät

rantaa kohden ja levittivät perässä tulevien suojaksi
savuv€rhon. Niitä seurasivat varsinaiset maihinnousu-
alukset ja -lautat. Tuuloksenjoen tykkijaos avasi nyt
tulen, jolloin yksi aluksista upposi ja toinen ajautui
vaurioituneena ja ohjauskyvyttömänä rantaan. Myös
Kontiorannan pst.tykki tuhosi yhden moottoriveneen
ja kk-tuli aiheutti muitakin tappioita. Taistelun lop-
putulokseen ei näillä r,ihollisen pienillä menetyksillä
ollut mitään vaikutusta.

Tyhjää rantaa - 
juuri sitä rannikon osaa, jonne

Pion.P 28:n piti saapua - konekivääreillään kiivaasti
tulittaen ajoivat veneet niin pitkälle kuin pääsir'ät.
miehet hyppäsivät veteen, kahlasivat tantaan ja syök-
syivät sekavana laumana metsän suojaan. Tämän,
noin komppanian vahvuisen osaston jäljessä seurasi
kohta toinen, parin komppanian suuruinen. Sen ete-
neminen tapahtui jo hyvässä järjestvksessä, ja se ryh-
tyi lao,jentamaan sillanpäätä kaakkoon. Purettuaan
lastinsa maihinnousualukset palasivat noutamaan uu-
sia joukkoja. Kello 6.30 oli ensimmäisenä rantautu-
nut vahvennettu I/70.Merijv.Pr. kokonaisuudessaan
maissa ja tuntia myöhemmin oli vihollisella jo noin
3 km leveä ja t/2 km syvä sillanpää hallussaan. Se laa-
jeni nopeasti. Rautatie ja maantie siltoineen oli kat-
kaistu, puhelinyhteydet niinikään, ja Tuuloksenjoen
iaoksen toinen tykki tuhoutunut.

Ensimmäistä maihinnousuporrasta seurasivat toisen
portaan jouko't, kalksi komppaniaa II P:sta ja III P
sekä prikaatin esikunta. Kuljetus tapahtui kolmessa
erässä, jonka jälkeen oli kolmannen portaan vuoro.
Siihen kuuluivat skistö sekä huolromuodostelmat.

Venäläisten tappiot olivat tähän mennessä olleet
varsin vähäiset, varsinaista taistelua kun ei rantavii-
valla syntynytkään. Maavoimien joukot eivät olleet
ajoissa ehtineet paikalle ja merivoimien yksikköihin

- niin urheasti ,kuin ne taistelivatkin - lienee aina-
kin jossain määrin vaikuttanut kenrl. Valveen antama
ohje. Sen mukaan "ei maihinnousua enää nykyää,n
vihollisen paikalle keskittämän ylivoiman vuoksi voi-
da rantaviivalla estää, vaan on tyydy,ttävä sen raioit-
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tamiseen molemmilta sivustoi.ltE jorta kenttäarmeija
voisi lyödä takaisin jo syntyoeen sillanpään".

*
Puolustajan ensimmäiset vastatoimenpiteet tapah-

tuivat ikäänkuin vaistomaisesti, ylempien komenta-
jien ohjeet ja k;iskyt eivät ehtineet niihin vaikuttaa.

Kohta maihinnousun alkaessa kiirehti Tuuldksen-
jo.n tykkijaoksen avuksi pari jalkaväkijoukkuetta,
jotka yhdessä tykkimiesten kanssa tekivät hyökkää-
jälle lujaa vastarintaa. Mutta kun menetykset kasvoi-
vat ja jaoksen johtaja, luutnantti Trrormaa sekä toi-
nen joukkueenjohtajista kaatuivat, oli taistelu mene-
tetty. Uiden ja veneillä pelastautuivat jäljelle ,iääneet
Tuuloksen.f oen etelärannalle.

Luoteessa )'ritti Täyd.P 5:n luutnantti Lau,kkala
joukkueineen oma-aloitteisesti hyökätä, mutta heitet-
tiin takaisin.

Kaakossa taas sai Täyd.P 4:n kapteeni V. Rouvari
haaliruksi kokoon noin 7O-mi,ehisen os;aston ja hyök-
käsi sen kaossa häikäilemättä rantaan päässyttä vihol-
lista vastaan. Raskain tappioin lyötiin tämäkin roh-
kea yritys takaisin.

Kello 6 maissa oli Tär'd.P 5 ryhtynyt käskyä saa-
matta hyökkäykseen ottaakseen haltuunsa puolustuk-
seen hyvin sopivan Laatokan-Lindojanjärven kan-
naksen. Tähän hyökkäykseen yhtyi myös evl. Korven-
heimon lähettämä, luutnantti l. Paatelan johtama
osasto. Vihollinen tungettiin taaksepäin ja kannas
saavutettiin, mutta menetykset olivat muodostuneet
niin raskaiksi, että hyökkäys oli keskeytettävä tähän,
vaikka halua se jatkamiseen kyllä oli.

*

^ .r,'

Suomalainen rannikkopat-
teri pohjois-Laatokal la Jat-
kosodan aikana

Kuten mainittu, kiirehti evl. Korvenheimo Pion.P
28:n saapumista Kontiorantaan. Se oli parhaillaan
marssilla Mäkriältä Tuulokseen. Jo 22.6. oli kenrm.
Blick antanu,t käskyn pataljoonan siirtämisestä autoil-
la Alavoisiin. Åutot koottiinkin valmiiksi, mutta mie-
histön pääosa lähetettiin siitä huolimatta liikkeelle
polkupyörillä ja luvattiin heidät ottaa autoihin mat-
kan varrella. Vähemmän harkitulta vaikuttaa VI
AKE:ssa olleen 11.D:n yhteysupseerin, evl. Y. Tenon
menettely, kun hän jyrkästi kielsi divisioonansa auto-
jen käpön. Niini,kään esti evl. Hallakorpi 11.D:n ty-
kistön autojen käy,ttämisen pataljoonan kuljetukseen.
Kaiken kukkuraksi lähetettiin sanotun divisioonan
henkilöautot ja osa kuorma-autoistakin tyhjinä Tuu-
loksen-Viteleen maastoon odottamaan erään maju-
rin saapumista, jonka piti ohjata ne sieltä edelleen
länteen rajan taakse. Tästä ,kaikesta seurasi, että Pion.
P. 28:n pääosat saapuivat Tuulokseen pitkänä, epä-
määräisenä ja ilmahyökkäysten järkyttämänä jonona
vasta kello 7. Ne olivat käyttäneet 50 km matkaan
yli 6 tuntia. Siunatuksi lopuksi joutui pataljoonan
komentaja eristet/ksi joukkoyksiköstään, kun aioi
ilmoittautumaan evl. Korvenheimolle ja sillanpää sillä
välin laajeni. IKai,kesta huolimatta onnistui Täyd.P 4:n
ja Pion.P 28:n muodostaa jonkinlainen yhtenäinen
rintama Lindojanjärvestä Tuuloksenjoelle kello 9.30
mennessä. - Vihollisen painostus maantien suunnas-
sa oli kova. Sen vahvat taistelupartiot pyrkivät myös
Lindojanjärven eteläpuolitse itää kohden ilmeisenä
tarkoituksenaan päästä Nurmoilasta Säntämän kautta
Viteleeseen johtavalle ns. Säntämän tielle.

Maihinnousuhetkellä oli Alavoisissa tai sen lähet-
tyvillä kolme 11.D:n kuljetusjunaa matkalla Karjalan
kannakselle. Yksi niistä (11.DE, VP 2, sissiosasto ja
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Maihinnousseiden venäläisten
hyökkäystä odotetaan Ylä-Vite-
leessä

sotapoliisijoukkue) oli lähtenyt Alavoisten asemalta
Tuulokseen ja KTR 4:ää kuljettavista junista seisoi
yksi parhaillaan asemalla toisen ollessa juuri sinne
saapumassa, VI AK:n komentaja otti nämä, kuten
kaikki muutkin lähiseuduilla olevat joukot maihin-
nousua torjumaan. Ensiksi mai$itun junan henkilös-
töstä ei kuitenkaan ollut nimeksikään hyötyä, sillä
junaan kohdistuneen ilmahyökkäyksen aikana olivat
siinä olleet osastot paenneet ja harhailivat nyt met-
sissä. KTR 4:n tykit sen sijaan purettiin vaunuista
ja asetebtiin Alavoisiin suofa-ammunta-asemiin, kun
tänä ajankohtana uumoiltiin maihinnousun tapahtu-
van siellä.

Komentajansa aikomuksen tuntieo esitti VI AK:n
tykistönkomentaja, eversti B. Kraemer 11.D:n yhteys-
upseerille, että divisioonan kaikki joukot purettaisiin
junista ja heitettäisiin taisteluun, jolloin tie varmasti
saataisiin auki. Esitys ei johtanut mihinkään tulok-
seen, se torjuttiin oikopäätä.

Tilanne oli täten 23.6. kovin jännittynyt. Lento-
tiedustelun mukaan oli Alavoisten länsipuolella näh-
ty kello 10.30 hinaajan vetämä proomujono matkalla
Tuuloksenjoen suuta kohd'en. Oli nähty myös Laato-
kalla, yli 20 km päässä rannasta savujuovia, jotka
otaksuttavasti'suuntautuivat samaan paikkaan. Edel-
leen oli Haapanasta jo kello 7 havairtu 3 hinaaiaa ia
5 proomua, jotka nekin näyttivät höyryävän taistelu-
alueelle. - 70.Merijv.Pr:n III maihinnousuporras oli
tulossa. - Se alkoi rantautua kello 13.30.

(jatkuu)
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ERÄÄSEEN joukko-osastoon tuli alokkaita. Vanha
varusmies otti heri luokalle erään alokkaan ja ryhtyi
myymään tälle sänkyään selittäen, että jo'kaisen alok-
kaan täytyy osraa itselleen sänky. Hintaa hän pyysi 20
markkaa.

Ålokas, joka oli Viipurin poikia, tiesi vanhojen
miesten m«kut ja sanoi:

- Osta sie tuo viereinen kasarmi, mie myön sen
siull' r00 markalla. - Kauppoja ei syntynyt.

KttMMALr.EEr fiqET
SALOKYLÄN ukko on Talvisodan aikana ostamassa
saappaita Haminan Ympyrästä. Jäljellä on vain yksi
kookas, käymätön pari, mutta kun se myydään halval-
lä, ukko vetää saappaat jalkaansa ja tallustelee korpia
pifkin kotiinsa. Pian jyskyttävät desanttijahdissa ole-
vat miehet mökin ovea. He ovat 'seurattavikseen löy-
täneet metsädtä niin oudoit jäljet, etteivät usko niitä
suomalaisen asturniksi. Mutta asia selviää. Astujan
saappaat ovat vasemman jalan saappaita molemmat.



NELJÄSTI HÅÅVOITTUNUT SOTÅMIES
HEINÄKUUN 8. päivän vastaisena yönä 1944 kello
) aikaan tapahtui Rukajärven rintamalla "Mäki"-
rukikohdassa vartion vaihto. Tarkka-ampujaksi kou-
lutettu nutavaaralainen sotamies Huugo Turunen otti
vastaan vartiopaikan etulinjan poterossa, kuten niin
monesti ennenkin. - Mutta ennen pitkä oli h2in
tänä yönä kohtaava elämänsä järkyttävimmän tapauk-
sen, jota vielä parin vuosikymmenenkin jälkeen käsi-
tellään ihmeenä.

Kuolema on etulinjan sotilaalle sodan aikaoa joka-
päiväinen tuttava. Mutta erikoisesti tämä kolkko vie-
ras oli mieltynyt sotamies Huugo Turuseen. Jatko-
sodan aikana se €hti neljästi ilmoittaa Turuselle ole-
massaolostaan vakavan haavoittumisen muodossa. Ja
viimeisin tapaus oli järkyttävyydessääo sertoja vailla

KAARLO VALKONEN

I(ttolentg.
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millimetrin
aa aa aap,qqs§q
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oleva. - Sairaskertomuksen mukaan nämä "kohtalon
koputukset" tapahtuivat 7.7.L94L Lieksassa, 7.10.L94L
Rukavaarassa, 2O.LL.L942 Ontajoella ja 8.7.1944 Ru-
kajärvellä.

YÖLLINEN KESKITYS

Jatkosodan alkaessa Huugo Turunen palveli ase-
velvollisena eversti Tähtisen komentamzssa JR 10:ssä.
Hän kuului kiväärimiehenä II pataljoonan 5. komp-
paniaan, jonka pällikkönä oli silloin kapterni Hanhi-
rova.

Heinäkuun alussa vuonna L944 komppania oli ase-
missa Rukajärven Ontajoella. Turusen joukkue oli
miehittänyt "Mäki" tukikohdan. Linjojen väliä ei
tällä kohtaa ollut kuin ruosaat sata metriä, joten etu-
Iinjassa oltaessa pää oli pidettävä visusti montun reu-

Sotamles Huugo Turunen
haavoittul RukaJårven rln-
tamalla 8.7.41 pienoishelt-
timen kranaatista, Joka
tunkeutul lapalulden vålis-
tå selkåån ia pysåhtyi lä-
helle perärakoa lääden
"suutarlksi". Rlntaman so-
tasairaalassa låäklntåma-
jurl Paavo Vara suoritti
leikkauksen ja poisti tuon
vaaralllsen kapineen. Ku-
vassa lååkåri la salraan-
hoitajatar sltomassa haa-
voittunutta
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nan suoiassa. Vihollinen oli viime päivinä ollut ta-
vallista levottomampi. Kranaattikeskityksiä tuli tavan
takaa, ja keskitystä seurasi tavallisesti hyökkäysyrityk-
siä, jotka kuitenkin tyrehtyivät alkuunsa.

Tukikohdan majoituskorsu oli n. 80 rnetrin päässä
etulinjasta. Turusen lähtiessä sieltä kello ) aikaan
viimeiselle vartiovuorolleen oli jälleen käynnissä an-
kara keskitys, joka enteili melkoisella varmuudella
taas venäläisten hyökkäysyritystä. Turusen vartiopai-
kalle satoi jatkuvasti kranaatinheittimien ammuksia
suorasuuntaustykkien täydentäessä tulimattoa. Tilanne
näytti niin vakavalta, että edellinenkin vaihto jäi ase-
miin.

- Kohtahan sieltä on kuitenkin tultava takaisin,
murahti ryhmänjohtajana toimiva korpraali Lehikoi-
nen, kun Turunen tiedusteli, miksei vaihto mene kor-
suun.

Turunen ryhtyi suojapoterossaan tavanmukaisesti
tähystämään taisteluhautaperiskoopilla vihollisen puu-
hia. - Ja näkyihän niitä valoisassa kesäyössä. Tuos-
sakin vajaan puolentoistasadan metrin päässä heilui
venäläinen heitinmies pienoisheittimensä ääressä kuin
paraskin heinämies. - Taas se iski "kranun" put-
keen. - Humahdus, leimahdus ja räjähdys aivan se-

län tekane.

- Ifurta sehän tulittaa juuri meidän pesäkettä,
\'äläh:r Turusen päässä.

- Kuule. mitä tästä oikein mahtaa kehittyä, kysyi
täydennysmies Virtanen levottomana. Hän oli nyt
ensimmäisessä rulikasteessaan ja tunsi ymmärrettävää
kammoa yöllistä keskitystä kohtaan, ja siksi hän oli
hiipinyt viereisestä pesäkkeestä Turusen luo turvaa
hakemaan.

- Painu poteroosi ja koeta saada pikakiväärillä
osumaan tuohon heittimeen. sillä se ampuu juuri mei-
tä, selitti Turunen tähystäen edelleen vihollisen toi-
mia. - Venäläinen löi taasen kranaatin purkeen -ja samassa se jysähti.

KÅUHUNTÄYTEISIÄ HETKIÄ
Turusen selässä tuntui ankara jysähdys ja sietämä-

tön tuska, joka levisi läpi ruumiin. Tuskasta parah-
taen Turunen tuupertui taisteluhaudan pohjalle. -Toinnuttuaan jonkin ajan kuluttua iskusta niin pal-
jon, että pystyi järjevästi ajattelemaan, Turunen oletti,
että kranaatin sirpale oli osunut selkään. Koko selkä
tuntui olevan turtana, ja vatsaa viilsi niin kuin suolet
olisivat olleet tulessa.

- Nyt taisi käydä huonosti, välähti Turusen ai'
voissa. Vapisevin sormin hän koetteli varoen haavoit-
tunutta selkäänsä. - Kauhu pusersi kylmän hien ot-
salle. - Sormissa tuntui kranaatin pyrstö. Sen ala-

puolella pullotti ihon alla ristiselkään uponnut kra-
naatti. - Selkään oli tunkeutunut räjähtämätön pie-
noisheittimen ammus - 

"suutari" 
- Pyrstöineen.

Haavoittuneesta oli tullut elävä arnmus, joka saattoi
Äjahtää millä hetkellä tahansa. Pieninkin liike, iopa
yskäisy saattaisi aiheuttaa kranaatin räjähtämisen, ja
silloin miestä vietäisiin.

Viereisessä poterossa kyyristellyt ryhmänjohtaja
huomasi, että Turunen haavoittui. Hän riensi aPuun.
Mutta nähtyään, eltä Turusen selkään oli tunkeutu-
nut räjähtämätön ammus, hän vetäytyi varovaisesti
kauemmas ja virkkoi Turuselle:

- Ei sinua voi käsitellä, ymmärrät sen itsekin. -Sinulla ei ole pitkälti elämänlankaa jäljellä. 
- Koeta

kestää !

Lääkintämajuri Vara tutkl-
massa kranaattla, lonka hån
on luuri poistanut sotamios
Turusen,,takataskusta", ku-
ten potilas itse lelkilllsestl
huomautti

SA-hsa
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Se oli laiha lohdutus kuoie-;::-<aulun kanssa
kamppailevalle miehelle. I{uaa ea: kisirti itsekin,
että hän saattoi olla vaarallnec nrös tovereilleen
kranaatin räjähtäessä.

Yksin jätettyoä hgavoittunur c':e:ti kuumeisesti,
mitä tehdä?

- Jor jään makaamaan tähäo .sooruo pohjalle,
kuolen verenvuotoon. Venäldiset voir-at hyökätä
milloin tahansa tai seuraava kraoaani. joka osuu tais-
teluhautaan, räjähtää ja silloin tulee loppu joka ta-
pauksessa. Parasta on koettaa päsrä rä1iä pois niin
pian kuin mahdollista.

Näissä mietteissä Turunen lähti varovaisesti ryö-
mimään taisteluhaudan pohjaa pitkio kohri yhteyshau-
taa. Vasen jalka tuntui halvaantuneen, joten ryömi-
minen tapahtui kyynärpäiden varassa. Ja koko ajan
mieltä jäyti pelko, että selkään tunkeurunut kranaatti
voisi räjähtää.

- NOINKO SULLE KÄVI7
Korsua lähestyessään Turusen vasen jalka vertyi

sen verran, että hän saattoi nousta seisomaan ja laa-
hustaa loppurnatkan yhteyshaudan seinämää tukenaan
käyttäen.

Korsun ovella oli korpraali Matti Paananen vastas-
sa. Hän tuki haavoittunutta käsivarresta. Nähtyään

ammottavan haavao ,josta verta valui virtanaan, hän
virkahti säälien:

- Noinko sulle kävi !

Komentokorsusta hälytettiin lääkintäaliupseeri
apuuo. Tämä näki heti, miten vtkava tapaus oli, mut-
ta ei puhunut siitä korsussa olijoille mitään. Hetken
perästä saapuivat myös lääkintämiehet, jotka aikoivat
noin vain tavalliseen tapaa.n nostaa haavoittuneen
makaamaan paareille selälleen. Turunen koetti selit-
tää heille, enä han voi silloin täjähtää ja se on hei-
dän kaikkien meno, jos häntä ryhdytään makuulle
asettamaan. Lääkintämiehet katselivat epäillen toi-
siaan ia arvelivat haavoittuneen vain hourivan. Lää-
kintäkersantti Ruotsalainen, joka oli antanut haavoit-
tuneelle ensiavun, vakuutti kuitenkin tapauksen to-
deksi ja potilas sijoitettiin ilman vastaväitteitä kyl-
jelleen paareille ja kannettiin varovaisesti joukko-
sidontapaikalle.

JSp:llä ollut lääkintäluutnan,tti tutki nopeasti Tu-
rusen tapauksen ja kysyi tältä:

Sotamies Turunen ihmettelee
kranaattia sairasvuoteellaan ja
kertoo vihollisen jo kolmasti hän-
tå "rokottaneen"
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- Tiedättekö mikä täällä on? - Se on pienois-
heittimen ammus. Pyrstö näkyy selvästi.

Sitten hän soitti lääkintäkomppanian päällikölle:

- Tänne tuotiin juuri mies, joka on varastoinut
selkäänsä venäläistä sotamaceriaalia. Selostettuaao
tapausta lähemmin hän tilasi "my'rkkypussin", kuten
sairasautoa silloin kutsuttiin.

Reipas luutnantti ei tapauksen vaarallisuudesta joh-
tuen huolinut lääkintämiestä mukaan, vaan lähti au-
tonkuljettajan kanssa kahden kuljettamaan Turusta
kenttäsairaalaan.

- Eihän se vielä ole räjähtänyt, hän lohdutteli
autonkuljettajaa, kun tämä kranaattien runtelemalla
tiellä ajoi varoen.

- MINÄ VOIN RÄJÄHTÄÄ
. Tiiksjän'en kenttäsairaalassa Turunen jätettiin sai-

raalan käytär,älle makaamaan paareille muiden haa-
voittuneiden joukkoon. Sairaanhoitajan kerätessä po-
tilaiden sairaalapassituksia Turunen nousi oikean kyy-
närpäänsä varaan ja pyysi hoitajattarelta savuketta.

- Tupakka on teille vaarallista, sanoi hoitajatar
ystävällisesti ja yritti painaa Turusen paareille ma-
kaamaan selälleen.

- Älkää koskeko minuun, minä voin räjähtdä, par-
kaisi Turunen hätääntyneenä. Hänellä oli koko ajan
ollut alitajunnassaan pelko kranaatin räjähtämisestä.

Nyt saapui paikalle lääkintämajuri Paavo Vara.
Tutkittuaan pikaisesti tapauksen hän määräsi haavoit-
tuneen vietäväksi heti leikkaussaliin. Tapaus oli perin
harvinainen ja erittäin vaarallinen myös ympäristölle.
Ammus oli tunkeutunut istumalihakseen saakka, pyrs-
tön asettuessa ristiselän kohdalle.

Tohtori Vara ei ajatellut sitä r'aaraa, mikä häntä
uhkasi leikkausta suorittaessa, \'aan Impäristön tur-
vallisuutta. Neuvoteltuaan hetken paikalle kutsuman.
sa pioneerikapteenin kanssa hän tthjensi leikkaus-
salin ja aikoi suorittaa leikkauksen r-ksin. Eräs sri-
raanhoitajatar jäi kuitenkin uhrautuvaisesti rohrorir
auttamaan.

Leikkaus suoritettiin paikallispuudutuksella. kun
lääkäri arveli ettei haavoittunut nukutustilassa pr'-
syisi liikkumattomana, vaan voisi kriitillisessä tilan-
teessa liikahtaa ja aiheuttaa kranaatin räjähtämisen.

Nyt elettiin iännittäviä hetkiä. - Ei vain Turu-
nen, vaan myös avustava sairaanhoitajatar ja leik-
kausta seuraava pioneerikapteeni veikkasivat sekunti
sekunnilta, saadaanko kranaatti haavasta pois vai rä-

iähtääkö se käsiin. - Turunen ehti kolmatta tuntia
kestäneen leikkauksen aikana kuvitella moneen ker-
taan, millaista hävitystä kranaatti räjähtäessään ai-
heuttaisi.

Haavassa tuntui viiltävää kipua, joka kuitenkin
helpotti heti, kun kranaatti vedettiin sieltä pois. -Leikkaus oli onnistunut. Pioneerikapteeni käänteli
kädessään varovaisesti veristä ammusta.

Vain yksi milli oli erottanut Turusen kuolemasta.

Ja ehkä monen muuirkin. Ammuksen tunkeutuessa
Turusen selkään oli kesäpuserosta repeytynyt kangas-
suikale kiilautunut kranaatin sytyttimen ja rungon
väliin kiilaten sytyttimen noin millimetrin päähän is-
kurista estäen ammuksen räjähtämästä.

- Läheltähän se kuolema silloin kurkisti, mutta
olipa sentään milli rakoa minun hyväkseni, myhäili
hyväntuulinen "kranaattimies" sairaalasta päästyään.
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KI|RPITAISTETU P
SYYSKUUN alussa 1941 oli tt. divisioonalla tehtä-

r-änä edetä Säämäjän'elta Priåsd'd,n, jonne johti kor-

pien halki Kintaan kylän kautta ajokuntoinen maan-

ii.. K.r., etujoukkona kulkeneet JR 29:n osat olivat
jcutuneet pysähtymään vihollisen lujien asemien

eteen tien |oikki virtaavalle Säpsäfoelle, sai majuri
Åhon komentama JR )O 2.9. käskyn kiertää vasem-

malta Säpsäjoen itäpuolitse metsien kautta Kintaan
rielle vihöllisen seluitaan ia jatkaa hyökkäystä tavoit-
teena Prääsän valtaaminen. Ensi si,iassa tuli kapteeni
Y. E. Saarelaisen komentaman III/JR 50:n katkaista

Kint.ran tie ja hyökätä Säpsäioella olevan vihollisen
selustaan. Samaan aikaan tuli kapteeni E. Å. Väänä'

sen komentaman II/JR )0:n edellisen itäpuolitse edetä

samalle tielle sekä vallata Kintaan kylä. Kapteeni V'
Lieskan I/JR ,0 oli reservinä.

*
III pataljoonaan kuuluvan komppaniamm.e päällik-

könä ;li kapteeni Helasterä. Hyvä mies, kuten me

oloihin sopeutuvia miehiä yksinkertaisesti nimitimme'
Hän oli juuri Hyrsylän mutkassa tullut Päälliköksem-
me ja otli nyt heti koko komppanian .puhutteluun:

- Nyt on levon aika, ia nyt Po,at le\'ätään. Kohta
on taistelun arka, ia sitten pojat, taistellaan. - Tämä

oli hänen lyhyt ja ytimekäs tervehdyspuheensa. Sen
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JR 50 etenemässä vetelien
soiden yli Säpsäjoen itäPuo-
litse vihollisen selustaan ja
katkaisemaan Prääsään joh-
tavan Kintaan tien

Suomalaisten hyökkäYs Sää-
mäjärven Kintaan tielle
3.9.41

liiÄSÄU TlEttÄ r.=,ä§?*

jälkeen hän puristi jokaisen kc:'::::-::a miehen kät-
tä sanoen siellä täällä jollekrr:'c:i<::. ]Iinun koh-
dallani hän sanoi: "Taistelkaa hr-r-:: I Ea tiedä, oliko
tuo luottamus- vaiko epäluottarr.:s.:::se. Kalvoi se ai-
nakin mieltäni, kun joukkueen;oh:::ani oli juuri vä-
häo ennen moittinut minua iiian ir:,::aes:a nukkumi-
sesta. Mufta pani se myöskin aja::sle::laan, että tässä
on mies, joka seuraa toimiani o jke':deomukaisesti.

Np minä näytän puolestani.
Aloitettavaan taisteluun olimne s3.aneet myös

uuden joukkueenjohtajan, tullut juuri koulutuskes-
kuksesta. Hänelle sota oli uutta. Nä:ome heti, että
hän oli reilu mies. Tämä vänrikki ei kainostellut tun-
nustaa, että oli ensikertalainen, ja sri srllä keinoin
puolelleen meidän kaikkien myötä:un:omme: "Kyllä
me yhteistuumin pärjäämme!"

Vietimme joten kuten yömme paljaella tantereella.
Repussa oli kullakin maksasäilykepurkki. nokare voi-
ta ja vanikkaa. Emmekä oikeastaan olleet turhan ron-
keleita muonan suhteen. Hyvä, kun oli senkin verran.
"Töpinä" sai tietysti kuulla kunniansa, ja sillä hyvä.
Me oltiin niitä, joilla "oli oikeus seistä suorana ja
kaatua", niinkuin eräskin kaveri siinä öisissä tunnel-
missa runoili.

Aamuvarhain l.p. ryhmityimme avorintamaan tai
sotilaskielellä sanoen avoriviin Säpsäjoen idänpuolei-

^.= ^. 

-: 

^.
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seen maastoon erääseen kuusikkometsään. Mieli oli
jännittynyt. Ensimmäistä kertaa emme olleet lähdössä
tällaiseen toimintaan ja aina oli myös joku aseveli
sille tielle jäänytkin.

- Mitähän tämäkin päir'ä tuo tullessaan - kenen-
kähän vuoro nyt on? mietin mielessäni.

Mutta olihan lohdutuksena tähän asti saatu
kokemus: sitteo kun alkaa tuiske ja rätinä,
ei ollut aikaa miettiä sitäkään vähää, mitä nyt oli -taikka oli helpompaa sitten, kun oli kiinni tilantees-
sa. Odotus .ja epätietoisuus oli kaikkein tuskallisinta.
Oikeastaan rr.rinulle oli ennättänyt tulla jo sellainen
vakaumus, ertä mikään tilanne ei kuitenkaan oliut
ioivoton. Ain.r oli mahdo.llisuuksia, kun ne r,ain huo-
masi. Tiiytvi olla vain hoksoltimet valppaina. Ja mi-
nusta tuntui. ettei tämä vakaumus ollut aivan r'äärä.
vaikka ottaisi huomioon huonon onnenkin. Tuntui
s.iitä, että hyvin monet joutuivat "huonoon taktilli-
secn asemaan" häkeltymisensä vuoksi. Kun itseluotta-
mus petti.

Siinä kuusil<ossa rl,hmitettynä ollessamme sanoi
joukkueen johta jamme: "Hyökkäyshetki on kello
6,00.".Kello oli silloin pari minuuttia vaille tuota
hetkeä. Jännitykseni lisääntyi. En tiennyt vihollisen
sijainnista mitiiän, eikä sitä varmastikaan tiennr-t sri-
nä joukossa kukaan muuklan. Kaikki lähdimme kuin
aaveet eteenpäin. kunkin joukkueen tunnustelija ko-
nepistooleineen kärjessä. Näin pääsimme vihdoinkin
alkuun ja r'ähitelien alkoi myös jännitys laskea. Huo-
masimme, että uusi r,änrikkimme oli hyvä suunnrs-
taia ja oli kartan avulla tarkoin selvillä maastos.l.
Vaihdoimme r'älillä tunnustelijaa. Joku tarjoutui reh.
tävään vapaaehtoisestikin. Näin etenimme muur.lmri
kilometrejä - ehkä kolme, neljä.

Vihdoin tulimme erään kangasaukean reun.1.in.
jonka toisessa laidassa oli hiekk.rherianne. \'änrri-
kimme sanoi, että tuon törmän takana on s€o suun-
nassa kulkeva maantie. Se olikin Säpsäjoelta Kinraa-
seen johtava tie ja siinä oli tämänhetkinen prJmäi-
rämme. Kuljimme aukean yli ja tulimme harirnteelie
kello 9 jälkeen. Mitään ei tapahtunut. I[äen rör-
mälle, pitkin hiekkaharjua, oli vihollinen kai'r'an:rr
taisteluhautoja, jotka nyt olivat tyhjät.

Tarkastellessamme maastoa totesimme, että siinä
edessä olikin maantie ja sen takana laaja suoaukeama.
Näin erään "iipon" loikkaavan kiireesti maaston rli
ja painelevan Prääsään päin. Otin hänet kiväärini jr-
välle.

- Älä ammu, karjaisi toverini. Mitäs suotta 1'hden
ukon takia paljastaisimme itsemme - kyllä tässä
meille vielä kovempaakin hommaa ilmaantuu. - Se

ei ollut turha huomautus. Miehitimme nopeasti koko
hiekkaharjanteen ja samalla pioneerit ryhtyivät mii-
noittamaan maantietä katkaistakseen Säpsäjoella ole-
van vihollisen yhteydet Prääsään..

Silloin tulla möyrysi oikealta mäen takaa näkyviin
suuri hyökkäysvaunu - Sotka. Vihollinen oli huo-
maonut tulomme, ja Sotka antoi piiskallaan tulta ase-

miimme. Se kulki vähän matkaa, pysähtyi ja taas tuli
tulta. Toivoin sen aj*van miinoihin, mutta eipäs
vaan. Sillä oli apunaan ,ionkinlainen miinaharava -niin ainakin pioneerit selittivät.

- Mitähän, jos tuo nous€e tänne pesäkkeiden
päälle. Ihan hyvin voisi tulla ja posottaa pitkin tais-
teluhautoja, jauhaa meidät kuin myllynkivissä.
Näin mietin rnielessäni painaessani nuppiani tiiviisti
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poteroon maan tömistessä ja sirpaleiden repiessä män-
nynoksia kon'iini. Ei tullut. Ei käyttänyt tilaisuutta
hyväkseen, r'aikka ei pitänyt mitään kiirettäkään. Sit-
ten se meni menojaan, mutta toinen vaunu ilmestyi
taas tör-rään takaa. Sama juttu toistui ja sekin meni
menoiaan. Nfuma niin hitaasti tämä tapahtui, että kun
kolmas alkoi j1'ristä mäen takana, päivä painui jo
iltran. Ihmerrelimme. miksi se ruli niin hitaasti. Pel-
käsrkö. r'ai oiiko jotakin muuta mielessä. Se tuli kui-
tenxin lähemmäksi pikku hill;ra, mutta jäi törmän
t.l.rkse. Ryhmäni kanssa etenin hämärän suojassa lä-
hemmäs sen tulosuuntaan. Tulimme törmän kohdalle.
\ y'r se näkyi selr'ästi tuossa edessämme hämärässä
r'össä ja tuntui tulevan koko ajan I'hä hitaasti eteen-
päin. Sillä oli lastina perässään telaket.luilla kulkeva
maastovaunu ja kaksi tykkia - kaikki kytketyt kuin
junassa toinen toisiina. Pikakir'ääriampujani sotamies
Iliskala ja hänen apulaisensa sotamies Jääskeläinen
hakivat itselleen sopivan ampumapaikan.

- Mitä se toimittaa - pikakiväärillä? mutisivat
jotkut. Mutta mielessäni oli jonkinlainen hämärä aa-
\-istus tai toivo:

- Aina on mahdollisuus, kun sen vain huomaa -ei se Sofkan kuljettajakaan näe sen paremmin kuin
mekään - 

ja niillä saattaa olla joitakin metkuja mie-
lessään pimeän suojassa. - Tämän sanoin sotamies
\{iskalalle. Ja jo sytytti. Selväl Yö oli kohta melkein
pikimusta.

- Nyt, nyt se jyrdn jo tuossa sopir,451i - 2nn4
mennä, sinne päin vain ja hajotusta vähän, lipas tyh-
jäksi !

öisen hiljaisuud,en täytti pikakiväärin sar,iojen ta-
sainen räiske. Lipas toisensa jälkeen tyhieni. Mitään
vastalaukauksia ei tullut. Jäimme kuuntelemaan.
Edessämme kuului vain hiljaa vaikenevia voihkaisuja.
Sotkan moottorin ääni oli tukehtunut. Koko yön ih-
mettelimme, mikä tuolle teräshirviölle oli tullut. Voi-
siko tosiaankin olla mahdollista -? Emme uskalta-
neet kysymykseemme vielä vastata. Aamu sen näyt-
täisi.

Kun aamu valkeni, näimme, että hyökkäysvaunu
oli ajanut kyljelleen tien ojaan. Sen kuorma oli pe-
rässä täydellisenä ja ympärillä makasi yhtenä rykel-
mänä kaatuneila vihollisia. Kun menimme lähelle
asiaa tarkistamaan, huomasimme, että aavistuksessani
oli ollut perää. Hyökkäysvaunun krrljettaja oli pimey'
den johdosta avannut edessään olevan tähystysluukun
kokonaan auki, ja siitä oli pikakiväärimme luoti osu-
nut sisälle. Kuljettaja oli tuupertunut istuimelleen,
ja vaunu oli kulkenut tien ojaan.

Yöllä 3/4.9. oli myös ll/IR 29 aloittanut Säpsä'
joella hyökkäyksen vastassaan olevan vihollisen lyö'
miseksi. Kun III/JR 50 jatkoi yhä samanaikaisesti
osillaan idästä päin toimintaa kohtaamaansa vihollista
vastaan, joutuivat Säpsäjoella olleet vihollisvoimat
maantien varrelle saarioksiin ja ponnistelivat sen jäl'
keen ulos motistaan.

Viimeksi mainiftu vihollisen panssarivaunu oli vii'
meinen motissa olleista, ja sen suojassa oli joukko vi'
hollisia yrittänyt päästä pois. Mutta matka jäi kuiten-
kin toimintamme johdosta kesken. Tämän jälkeen

muut "mottilaiset" alkoivat kello 10 seudussa antau'
tua vastarintaa tekemättä. Ihmettelen vieläkin, miksi
vihollisen jalkaväki ei pyikinyt pois moti'sta suon
ympäri. Miksi heidän välttämättä piti yrittää sieltä



§uomelehet foukot sartrflal
kuormastolneen Klntaaeen
4.9.41

tAb.

pois juuri hallussamme olevaå turyatoata maantietä
pitkin?

Vihollisten antautuessa eriis Eoottoreista kiinoos-
tunut rniehemme tahtoi lähteä ajele-rr" valtaamal.
lamme hyökkäysvaunulla. Häa peruutti vaunun jo
tielle aloittaakseen retkensä. Mutta sitä hioeo ei olisi
pitänyt tehdä. Tältä kohdalta aukeoi pario kilometrin
pituinen tasainen maasto ja näköala siooepäin, missä
etenevät joukkomme olivat. Tykistömne tulenjohtaja
oli siellä kiikarillaan nähnyt paossarivauauo liikku-
van ja, luullut, että seutu vielä oli viholliseo hallussa.
Tämän johdosta jouduimme heti omaan tykistökeski-
tykseen. Se tuli myös tarkasti kohdalleome, mutta
onneksi ketään ei kaatunut valmiiden potetoideo ia
taisteluhautojen suojassa. Tykistötuleo päft§ä nos-
timme kiireesti mukanamme ollceo Suomeo lipun
pitkään kuusenran'kasalkoon, ja näir".ne tieo suun-

Suomalaiset pioneerit rakentamassa
siltaa Suojujoen yll Klntaassa

nalta meitä lähestyvän viisimiehisen partion. Se tuli
aluksi varoen, hyppien pensaikosta pensaikkoon tai
suojautuen suurempien kivien taakse aina välillä mei-
tä tähyillen. Heilutimme lippua, mu,tta partion epä-
luulot eivät vain heti helposti hälvenncet. Vähitellen
partio tuli kuitenkin rohkeammaksi ja lopulta se oli
meidän luonamme.

Tämä oli jollakin tavoin juhlallinen hetki keskellä
sotaa. Helpottava selvyys tilanteesta oli täten jälleen
saatu, kuten myös yhteys eri tahoilla taistelleiden
joukkojemme kesken. Kesäisen auringon paistaessa
tarjosimme korvik'keet näille "partiolaisille", joiden
äsken kokerna jännitys siinä sulautui aseveljeyteemme.

Mutta uudet taistelut odottivat. ]R 50:n joukot jat-
koivat 4.9. taistellen etenemistä Prääsän tieo suun-
nassa etelään päin ja valtasivat Kintaan kylän 5.9.
aamulla.

N7
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KALLE ARMAS KINNUNEN

K^PTEENI J. KEKKOSEN johtama Os.Kekkoaen,
johon kuului myös vänrikki Moilasen joukkue, ylitti
heinäkuun alussa valtakunnan rajan Kuhmon kohdalla
ja sai 14.D:lta 6.7. käskyn vallata Kiimasjärven. Kun
kapteeni Kekkonen etenemisen aikana pian haavoit-
tui, sai kapteeni Å. Å. Seitamo ottaa L2.7. Luvajfu-
vellä osaston päällikkyyden.

Os.Seitamo jatkoi edelleen toirnintaansa Kiimasjär.
veä kohden ja asettui venäläisten lujan vastarinnan
vuoksi puolustukseen Kiimasjärven länsipäässä olevil-
le järvikannaksille.

Ilta-auringon valaisema Kiimasjärven pinta, jossa
silloin tällöin nåikyi molskahtavan kalan synnyttiimä,
hitaasti suureneva rengas, pyrki väkisinkin vetämään
miesten mielet pois sodasta. Syntyi kaipaus kotiin,
josta joitakin viikkoja sitten oli lähdctty, ja kesään,
joka oli mielikuvituksessa synnyttänyt kokonaan toi-
scnlaisia ajatuksia, kuin ,mitä viime viikkojen koke-
mukset olivat tuoneet elämään.

Sotamies Kinnuneo, joka oli Moilasen jorrkkueen
miehiä, tuumaili itsekseen: - Ihmeellistä tämä ihmi-
sen eliimä, edetään, väijytään, ammutaan ja vähän pe-
lätäänkin, mutta siitä huolimatta l<uitenkin ollaan
valmiit näkemään tuo järvi kesäisen houkuttelevana,
tuo etualalla oleva kylä ystävällisenä ja vieraanvani-
sena "rauhan,majana", joka on valmis ottamaan väsy-
neet matkamiehet suoiaansa.

Suomalalnen partlo, Joka KllmasJårven talstelusa suoritli monta merklttävää tekoa
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Kinnunen vei käteosä asetakin taskuun ja hymähti.
Käteen osui paperi, joka joitakin vuorokausii srten
oli herättänyt kgko komppaniassa pienoista hilpeyttä.
Posti, joka täälläkin toimii "henkireikänä" koii-Suo-
meen, oli tuonut merkilliseo kir.ieen. Siinä luki näin:
"Komppanian pienimmälle miehelle !" Ei auttanur
muu kuin kutsua koko komppania koolle ja löytvihän
pienin mies, hän, Kinnunen-,-sataviisikymmentär.lisine
sentteineen. Hän sai kirjeen, mutta kaikkien oli kui-
tenkin saatava tietää, mitä siinä luki: "Rukoiien si-
nun, _komppanian pienimmän miehen puoiesta. eträ
J".41 varjelisi sinua sodan jalkoihin polkeuru-,r:asra.

Ystävä Kuhmon Kalliojoelta." \-aururiähinän
saattamana asetti Kinnunen kirjeen taskuunsr- ir siel-
lä se tuntui vieläkin olevan.

Ilta vaihtui vähitellen yöksi, ja rauha aä;-:;: seu-
dulla edelleen vallitsevan. Kaksi komppa:i- oli lähe-
tetty tarkastamaan etäämpänä olevaa-kr,ä. -\foilasen
joukkueen pari ryhmää oli si joitettu r.ar:ers:lmaan
järven eteläpään ja tien välistä aiue:t:.. Ra::rerta n.
50 metrin päässä oli risuaita, jgsta ilh:iee a:ehet oli
n. 20 metrin välein sijoitettu ase:rii:. Ki:ounen oli
lähinnä risuaitaa.

Kylää tarkastamassa käyneer io:-:::-:r: olivat lä-
hestymässä n. 100 metrio piiiisså =.:i:å -r:oistä. Kin-
nunen nojaili huolettoman3 l:::r-i: :::iec kivääriä
löyhästi kädessään. Silloic *::.:--:: \(::lrseo huuto;

- Matalaksi pojat. r'ihoi::;e: --: --::ellil

- Mitäs turhia. ajat:ei: K::-':::- ::. nhtyi etsi-
mään savukk€ita taskustr.". S;.:-:-<e 'ä: kuitenkin löy-
tymättä, sillä samassa räm;h:: ;c.c :::oleka - siltä
ainakin tuntui - valtava "ur- .:r-'t. ia kuulia alkoi
vinkua korvissa kuin paarmc::.. E::l .rllut turhaan
tullut harjoiteltua maahrn l.:::::i-.:! | Kyllä nyt
vähän vikkelästi löytyi so:ir-: s:-:::irn vierestä.
Sotaan ei kuitenkaan ollut lihi:::-.' :e-.:äsrään maas-
toutumaan - nyt oli toimirra','i \'-si: pian selvisi
Kinnuselle, millair.en oli tilac::: -.':hclliiella olivat
linjat 

-n- 
40 metrin päässä edessä. :: :;: oli siis pää-

tetty Moilasen ryhmät pistää ro-:i: Taekse kiärtä-
neitä venäläisiä ei käynyt am;u:r:c:: - siellä olivat
omat miehet takana - oli siis a---:::ii.å edessä ole-
via !

Taisi kuitenkin venäläisille pi:: sel..-i:ä. että nyt
oli.ryhdytty motin tekoon vaärilla hckellä, ja niinpä
taakse kiertäneet lähtivät kiireen vilii.ii juoksemaän
pitkin aitaviertä kohti omia linjoja.

- Hei pojat, nyt tulee vihollinenl .<ariaisi Kinnu-
nen etsien katseellaan lähintä miestä. courta siellä se

makasi parinkymmenen metrin päässä naama samma-
leessa, niin ettei miehestä näkynyt muuta kuin pe-
losta värisevä takapuoli.

- Nyt tulee tiukka paikka Kinnusen pojalle! Mut-
tÅ mitäs sanottiinkaan sotaväessä: - suomalainen so-
tilas ei saa pelätä!

Kinnunen etsi tueo aseelleen - noin, noin, iono
suoraksi vaan, tottahan siitä nyt ainakin kahdeksan
kaatuu heti ensi laukauksella! Ollapa nyt kunnon ase,
mutta kun on tällainen ensimmäisen maailmansodan
aikainen - noin, nyt ei ollut enää kuin 15 metriä,
nyt minä tdrdytd.n - perhana, alkavatkin hyppiä yli
aidan ja jono hajoaa! Sinne painelevat pistimet
ojossa ja kranaatit vyöllä. Yksitellen niitä on ruvet-
tava napsimaan ! Kinnunen hyppäsi aidalle etsien siitä
tuen kiväärilleen ja alkoi paukuttaa: ensimmäinen,
toinen, kolmasl Toiset painelivat jo lepikossa, mutta
annetaanpa niillekin lisää r,auhtia. Paukkeen läpi
kuului ryhmänjohtajan huuto:

- Kinnunen matalaksi, ammutat itsesi !

Mutta ei ollut nyt Kinnusella aikaa laskeutua.

- Åmmun vihulaisia, kun näytiävät suuhun tule-
van, karjaisi Kinnunen vastaukseksi ja etsi samalla
uutta maalia. Samassa hän huomasi venäläisten joukos-
sa miehen, joka pitkä viitta päällä ja keppi kädessä
karjui komentosanoja.

- Taidat olla isokin herra, kun noin karjut, muita
kyllä nyt heität karjumasta, tuumi Kinnunen ja ve-
täisi liipaisimesta. Savupilven hälvettyä oli mies ka-
donnut ja komentosanat hänen kohdallaan vaimenneet.

Kiivasta taistelua käytiin Kiimasjän'en eteläpuolel-
la aamutunneille saakka. Vähitellen laukausten vaihto
alkoi harventua ja niin suomalaiset kuin venäläisetkin
vetäytyivät taistelualueelta pois. Nouseva aurinko näki
venäläisten pyrkivän Ontrosenvaaraa kohti suomalais-
ten kootessa taistelun aikana hieman hajaantuneita
joukko.iaan järven eteläpuolella olevan joen varteen.

Ryhmänsä mukana saapui myös Kinnunen komppa-
nian kokoontumispaikalle. Mies, joka kantoi taskus-
saan Kalliojoen mummon esirukousta, pienin mies,
jonka toiset olivat mielikuvituksessaan nähneet sodan
jalkoihin polkeutuvan, mutta jonka pää äskenäin tais-
telussa olikin korkeimmalla.

- Näin tuo Kinnunen, komppanian pienin mies,
ampui Kiimasjärvellä ensimmäiset venäläiset, kuului
puolittaisin ihmettelevä ääni upseerien suunnalta.

- Emmekös me ole tänne tappelemaan Iähteneet?,
vastasi Kinnunen, ja vapautunut hymy asettui väsynei-
den, toivorikkaiden tulevaisuuteen katsovien miesten
kasvoille.
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Bunkkerin valtaus Ohdassa

"Sevastopolln" tukikohdan
seutu Ohdan rintamalla

3*,9

ENSIMMÄINEN muistamani erikoisnäkymä Ålfree
tista on vuodelta 1941 varusmiesajalta. Rivissä oli kait
jotakin purnattu. Syypäänä oli ilmeisesti juuri Alf-
reeti, ja oitis komensi luutnantti Arvo Mattila koko
ryhmän aukinaisen parakin alle, jossa miehet sitten
pyllyilivät ja pilkistelivät kuin ketunpojat luolan suul-
ta. Alfreeti, Iähes 190 senttinen koipeliini, oli varsin
huvittava nähtävyys.

Alfteetin kotioloista me tiesimme sangen vähän.
Hän ei ollut halukas niistä enempää kuin muistakaan
yksityisasioitaan kenellekään kertoilemaan. Äiti hänellä
aioakin oli jossakin Jyväskylän puolessa. Ammatiltaan
hän oli rakennustyömies, vaikka johonkin viralliseen
asiakirjaan olikin kirjoittanut ammatin kohdalle "Pet-
samon jätke", josta sitten jotain kyseltiin, mutta Ålf.
reetista se ei ollut niin nokon nuukaa, mitä siellä her-
rojen kirjoissa seisoi. Eikä hän ollut Petsamosta kotoi-
sinkaan, olipahan vain ollut siellä työssä. Hän oli kyllä
ollut vapaa asumaan vaikka Petsamossakin. Taikka
muualla. Ålfreeti oli vapaan maan vapaa mies. Joskus
vähän viinoissaan hän saattoi heretä jotakin muistele-
maan, jopa leventelemään siviilitöillänsä.

Jos ei ohjesääntöjen mukaan kaavoitettu varuskunta-
elämä käynytkään yksiin Ålfteetin perustuntojen kans-
sa, niin silti hän alistui siihen miehen lailla. Kun väli-
rauhan aiktna syksyllä -4O ja keväällä -41 Kerimäen
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j a aikakirjoihin merkiuauäö urot2ötä,

joka katkesi Karjalan kannaksella
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ALFREETI
Tama on oqjaoainen kertomus

korpraali Alfred Kärkkäisen sotatiestö,

I-ampij öra ellö S eaas topol-nimis e ssö

tukikohdassa heinökuun zr. paiuänä 1942.

IIön ei telrryt mitäön erikoism ma;nittaaaa

mutta olisi ollut taraittaessa h2keneaä ja

oalmis rnelko mittaaiin suorituksesn.

Tksikka oli ra.lJR7.

OLLI NIIRANEN



Hautalahdessa ja myöhemmio SE::::cgia Kaartilassa
vaahtopäinä laukattiin kankaita je i<e:r::a- aissä meis-
tä höylättiin sotilaita, niin sieili se =c:i Ålfreetikin
kuin hirvi pitkillä kintuillaao. T-a-.:i sorilaallisesta
yrittämisestä olikin tuloksena se. e::i hit iohosi pst..
tykin ampujaksi, ja hän oli varm.r-s:i silaä hommassa
parhaita komppaniassaan. Ei kui16.i::r ninkään pik-
ku kihon kannattanut hänelle mq:el r:rhasta suu-
tansa soittamaan. Siinä parakin alle neoossa sen sijaan
oli runsaasti huumoria, siksi Alfreeti hyiksri sen ei-
kä pannut pahaksensa. Naureskelipa reio kuin hyväl-
lekin kaskulle. Myöhemmin sodao aikaca hän tuli
äreämmäksi ja tappeli kaikilla hermoiliaan. niin että
jonkun kaverin huono suoritus sai Ålfreerin kovasti
vimmastumaan.

Heinäkuun lopulla 1941 hyökkeskseo lähdettyä
Tyrjällä uudelleen matkaan Alfreetista ruli tykinjoh-
taja ja sen tehtävän hän varmasti tävri kaikkein kor-
keimmalla tavalla. Jos lienevätkin muodollisuudet ol-
leet vähän niin ja näin, niin itse rintamrpalselus suo-
ritettiin siinä ryhmässä tarkkaakin tarkemmin. Jossa-
kin välissä Tyrjällä hän määräili jopa koko joukkuetta,
kun sota ei mennyt muka oikein nuottien mukaan.

Tyrjän taistelujen aikana eräs tiedustelupartio oli
joutunut yllätetyksi ja siinä hötäkässä iättäoyt pikaki-
väärin paikalle. Alfreeti ärhenti:

- Me tarvitaan se pikakivääri.

Åse haettiin pois. Ålfreeti Ioikki edellä ja me vän-
rikki M. Pilviön kanssa perästä. Tykkipuolijoukkueen
aseistus lisääntyi silloin pikakiväärillä, minkä arvelim-
me hyvinkin olevan vielä tarpeeseen hyökkäysvaiheen
aikana. Se pikakivääri ei kuitenkaan toiminut muuten
kuin kertatulella.

2.8. tykkipuolijoukkue eteni Tyrjän lentokentän si-
vulle jonnekin Saarekseen menevän tien varteen. Joku
komppania yritti kait siinä hyökkäystä, mutta joutui
palaamaan takaisin. Venäjän pojat tulivat sitten perästä
lentokentälle, jossa peuhasivat ja pitivät jos ionkin-
laista meteliä. Silloin lähti jv-varmistus, eräs naapuri-
rykmentin ukkokomppania, johon oli koottu vanhim-
mat reserviläiset, lipsimään sekasortoisena joukkokun-
tana tiehensä. Paappoja ei pidättänyt kerrassaan mi-
kään. Puolijoukkueella ei kuitenkaan ollut varaa ldh-
teä, ja niin pantiin sirpalekranaatteja 45 rnm pst.tykin
putkeen ja se kertalaukeava pikakivääri kuusen juurel-
le. Kun tykille ei ollut ampuma-alaa, meni Alfreeti
ja vesoi puut ja oksat ihan Ientokentän reunalle asti.
Kranaattikeskitykset ja kuulakuurot piiskasivat avo-
naista asemaa, mutta puolijoukkue pysyi paikoillansa.
Kun samalla puolijoukkueen johtaja haavoittui, peri
Alfreeti hänenkin tehtävänsä. Pian jälkeenpäin ryk-
mentin adjutantti, luutnantti H. S. Rusama kävi tuo-
massa meille kiitokset hyvästä toiminnasta. Se oli var-
masti Alfreetin innoituksen ansiota suurelta osalta.
Myöhemminkin samassa Tyrjän taistelussa tykkiryhmä
kävi ankaria taisteluja Alfreetin kovan paimennuksen
alaisena. Alfreetin läheisyydessä ei yksinkertaisesti ku.
kaan uskaltanut pelätä

Betonityömies Ålfred Kärkkäinen oli lähtenyt va-
paaehtoisena Talvisotaan ja joutunut toimimaan Petsa-
mon suunnalla. Jatkosodassa hän taisteli JR 7:n riveis-
sä ja kulkeutui Tyrjästä lähtien Ohdan rintamalle saak-
ka. Sinne sattui syksyllä -41 teltoille joku naapuripa-
taljoonan ,,hurnu", ioka selitti:

- Eivät ne siellä Petsamon rintamalla muuta'kuin
makasivat teltoissa ja haisivat.

Alfreeti sattui juuri loikomaan teltan perällä ja. äly-
si pian loukkauksen. Vain se, että ,,humu" silmänrä-
päyksessä tajusi olevansa rnitä suurimmassa hengen-
vaarassa ja mutkittelematta osui teltan aukosta ulos
sekä että Alfreetin puukko roikkui vyöllä telttanarussa,
pelasti suunsoittajan hengen. Niin estottoman räyhä-
kästä teltasta lähtöä ei oltu aikaisemmin esitetty eikä
esitetty myöhemminkään. Syksyn pimeys häivytti pilk-
kaajan eikä häntä enää niillä seutuvilla nähty.

Ohdan rintamalla seisoi tukikohta Pblan edessä
mahtava, betoninen Ojasen bunkkeri, ionka eräs suu-
luukku konekivääreineen julmasti tuiiotti kohti pesä.
kettämme. Ojasen konekiväärit tekivät pahaa jälkeä.
Ne terrorisoivat koko Polan puoleista aukeata ja ai-
heuttivat monen meikäläisen surman. Meitä kaikkia
harmitti ja kiukutti tuo turman tekijä, mutta tunsim-
me voimattomuutemme sen tulen alla. Alfreetin her-
moille se kävi peräti raskaaksi. Monta päivää hän tut-
ki sitä Polan haarakaukoputkella. Hän mittasi ja laski.
Matkaa ei ollut kuin vajaa kaksisataa metriä, Hän oli
päättänyt saada kranaatin osumaan kiusallisimman ko-
nekiväärin piippuun. Se oli hullunkurinen yritys,
mutta me emme voineet estää Alfreetia yrittämästä.

2.12.41 työnnettiin tykki Polan penkalle ja Ålfreeti
aloitti yksinään taistelun. Åpulaista hän ei huolinut,
sillä hän ei tahtonut yaara'ntaa kenenkään henkeä, ja
tuskinpa hän olisi siihen ketään saanutkaan. Tästä
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Eräs "Sevastopolin" tukikohdan vartiopaikka, Jos-
ta vihollinen sieppasi 20.7.42 korpraali Tauno
Pulkkisen

Korpraali Alfred Kärkkäinen panee kaverinsa
kanssa tupakaksi "Polan" pst.asemassa

syntyi aivan erikoislaatuinen ottelu. Ojanen suuttui
vallan hirveästi. Konekiväärin luodit pitivät hirmuista
meteliä tykin suojakilvissä ja heti kärkeen ne saivat
palasiksi kiikaritähtäimen, jonka jälkeen sisupussi täh-
täsi puiken läpi. Joukkueehjohtaja kielsi jatkamasta.
me kehoitimme lopettamaan, mutta Alfreetin ajatukset
olivat huikaisevan kaukana omasta turvallisuudestaan,
hän ei välittänyt meistä vdhdakdd.n, vaan päättäväisesti
antamatta minkään häiritä tai estää, hän latasi ja am-

Pui.
Tämä oli kauhistuttavaa näytelmää, meidät täytti pel-

ko Alfreetin puolesta. Tykkikään ei toiminut enää
kunnolla, sillä jarrulaite oli saanut useita osumir jr
kuuma neste pursui ulos. Putki löi liikaa taakse j.r
Alfreetin oli käsin työnnettävä se tiloilleen. Yhtenä
viuhuna kuulasuihkut ryöppyivät penkkaa ja tykkiä.
mutta kuurojen välillä lähti aina kranaattikin koneki-
väärin menoksi. Kerrankin se oli saapa silmilleen ja
saikin, sillä silloin juuri kun me olimme varmoja Ålf-
reetin tuhosta, niin konekivääri äkisti vaikeni eikä rä-
väyttänyt enää kertaakaan sinä päir'änä. Surkeassa kun-
nossa oli tykkikin. Siitä laskettiin vli sataneljäkr-mmen-
tä osumaa. Mutta lieneepä ollut elämä hetken rrkaa
inhoittavaa Ojasenkin luukulla. Pian tämän kaisintais-
telun jälkeen neuvostoliittolainen kranaatinheitinmies
sai osuman Polan suoja-asemaan ja tykki vioittui jäl-
Ieen. Komppanian päällikkö, kapteeni A. Laamanen
kielsi sitten ammunnan Polasta.

Nimensä tämä Ojasen bunkkeri oli saanut kapteeni
Ojasesta, joka varemmin syksyllä -41 oli kaatunut
bunkkerin eteen ja ruumis oli jäänyt sinne. Sen hake-
misesta oli luvattu palkinto. Alfreetikin kävi tutustu-
massa tilanteeseen ja keksi suunnitelmankin, mutta ei
saanut tähän mahdottomaan tehtävään kaveria ja hä-
nenkin oli hakemisesta luovuttava, vaikka hän manaili-
kin meitä muita raukoiksi monta päivää.

31.3.42'kävi rykmentin käskystä iskujouJ<ko Ojasen
bunkkerin kimpuun ja osittain tuhosi sen. (Tästä
on ollut majuri Kalervo Talvitien kirjoitus lehtemme
numerossa 8/59). Alfreetin tykkiryhmä osallistui hyök-
käykseen ampumalla Polan takana olevasta tykkiase-
masta Ojasen sivulla olevaan venäläisten eteentyönnet-
tyyn tukikohtaan, jota me nimitimme Liisaksi. Se sai-
kin osakseen aika tuiskeen eikä koko iskujoukon hyök-
käyksen aikana sieltä lähtenyt paukaustakaan Ojasen
puolustamiseksi.

Polan takainen tykkiasema oli nyt Alfreetin joka-
päiväinen kyttäyspaikka. Naapurien toilaukset hän
vahtasi tarkoin niin Liisasta kuin Ohdan aukealtakin.
Eipä parannut Liisankaan vartiomiesten liikaa pal-
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jastella, jos ei mekään Pol.r-.s: "':.:rasti liikuskeltu.
Mikä sai Alfreetin, tyhjän :::ehen. taistelemaan niin

raivokkaasti? Sotahullu hän ei o.-':: r.ähäänkään, vaan
raskaasti vihasi sotaa ja alati kai::.;i rauhan töihin:

- Sitten tienataan pojat, ni.oii:Iir ne, jotka osaa-

vat ! lausahti hän kerran, kun miehe: korsussa maail-
man menosta kinasivat:

- Kuulkaa, jukolauta, orjaks' mä en rupee!
Suomalainen mies, sotilas hän oli. Siinä se oli seli-

tys eikä mikään muu. Kun kerran oltiin oikealia asial-
la, niin se oli sitten tehtävä miehen lailla. Siihen ei
liannattanut säveltää mitään muuta, niinkuin kunnia-
merkkejä, ylennyksiä, juhlapuheita ynnä rnuuta sellais-
ta. Hän oli kovin suoranuottinen suomalainen, joka in-
hosi syvälti kaikenlaista esimiesten mielistelyä. Parem'
minkin hän kärjisti asiat kuin siloitteli niitä. Kun joku
korkea kenraali kuoli takalinjoilla, joku keksi ruveta
keräämään seppeleitä etulinjankin miehiltä, niin se

oli Ålfreetin mielestä liian lihavaa ja hän sanoi:

- Mä panin jo sunkin puolestas - ei mullekaan
tarvitse seppelerahoja kerätä.

Listaan oli kirjoitettu: "Kaksi jermua 5 mk"
Kaikki olivat arvoon ia tehtävään katsomatta vel-

vollisuuksiensa täyttämisen suhteen tasa-arvoisia, eikä
toinen tarvinnut sen enempää kunnianosoituksia kuin
toinenkaan. Kukin tulkoon omillaan toimeen.

Vaivojaan ja varojaan Alfreeti ei pihistellyt, jos po-
rukasta oli kysymys. Keväällä ryhmän ollessa lepovuo'
rossa hän toi lomalta tullessaan 12 pullo4 viinaa. Seu-

raukesna oli, että kapteeni Cai Toffer (kaatui jälem-

pänä mainitussa Sevastopolin raistelussa ;'a nimitettiin
iiuoltuaan Mannerheim-ristin ritariksi) sai kirjoittaa
päiväkiriassaan:- "- Y<sinpä luutakin oli humalassa." Luuta oli kaa'
tunut niet korsun eteen, mutta lienee mökäkin ollut
mitä melkoisin. Juhla oli monelle poialle viimeinen.

Kuolemasta Älfre:ti puhui aina vähättelevästi:

- Kun ei vaan jätkää vietäs halvalla - se oli hänen

pelkonsa.
2O-2t.7.42 käytiin Lampiiärvellä raju taistelu Se-

vastopolin tukikr.rhdasta. (Tästäkin taistelusta on

ollut majuri Talvitien kirjoitus Iehtemme numerossa

L/)9) Alfreeti oli silloin Sevastopolin naapurituki-
kohdassa eikä hänellä olisi ollut mitään asiaa Sevasto-

polin mylläkkään, mutta levoton I'eri veti hänetkin sin-

ne mukäan. 21.7. hän kiipesi montusta hakemaan vi-
hollissoturin aseita etumaastosta. Silloin tuli kolmituu'
mainen suoralla suuntauksella ja silpoi hänet pahasti.

Alfreetia varten tarvittiin oma tykinlaukauksensa.



ELETTIIN Jatkosodan ensirnmäistä syksyä vuonna
194L. L4. divisioona oli eversti Raappanan johdolla
saanut operoitavakseen Rukajärven suunnan: Kesä
ja suurin osa syksyä oli kulunut raskaitten tais-
telujen merkeissä oikeassa korpimaastossa. Vihdoin oli
saatu vallatr.r,ksi rintamasuunnan nimipaikka, Rukajär-
ven kylä, ja osasto, johon itsCkin kuuluin, sai käskyn
edetä etelään päin Ontajärven kylää kohden.

2./KTR 18 oli kapteeni R. Hirvan patteriston 2. pat-
tei, 3 tuuman kanuunapatteri. Tämän patterin tulen-
johtueen radistina ja radioryhmdn johtajana olin mui-
den mukana tarponut Kuhmosta Rukajärveile saakka.
Matkasimme nyt siis etelää kohti, tavoitteena Onta-
järven kylä, joka sijaitsi n. 30 km Rukajärveltä etelään.
Muutama kilometri ennen Ontajärven kylä oli vihol-

Iinen asettunut puolustu'kseen erittäin edulliseen maas.
tokohtaan. Edessämme oli n. 300 metriä leveä, upot-
tava suo ja sen takana vihollinen asemissa. Suon kes-
kellä, poikki r.intamasuunnan, virtasi pieni purontapai-
nen -ja.sen yli johtava silta oli vihollisen-åjäyttimä.
Tie kulki suoraviivaisesti yli suon vihollista kohti. To-
dellakin vaikea paikka ylitettäväksi. Jäimme siis suon
laitaan asemiin.

Kohdallamme oli pieni tiilitehdas, jonka polttouuni
oli jäänyt täyteen osaksi polttamattomia tiiliä. poistim-
me tiilet uunin keskeltä ja näir,l. saimme syntymään tu-
lenjohtueellemme melko mukavan korsun. Tiiliä iäi
vielä metrin verran seiniksi, joten korsu tarjosi rnel-
koisen suojankin. Polttouunin ja suon reunan välissä
oli n. 100 metriä matalaa pensaikkoa ja ainoastaan kat-

PUI{EL'NI(UUNTELUSTA
syntVi apYaamaton
tietolöhde

LAURT S!REN Tykistön tulenjohtopaikka OntaJärven lähel-
lä olevalla RokshJärvellä. Tiilitehtaan polt-
touunissa olevassa korsussa kuunneltlin
vihollisen puheluja
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tomme, näkyi vihollisen tähystäjille. Tulenjohtopaik-
kamme taas oli suon laidassa pensaikossa. Tältä paikal'
ta tähystelimme vihollisen puuhia.

Eräänä päivänä syyskuun lopussa olin jälleen tulen-
johtopaikalla vartiovuorollani. Katselin tapani mukaan
kiikarilla vihollisen puolelle, kun katseeni osui yksi-
johtoiseen puhelinlinjaan, joka kulki tien vieressä
kohti vihollista. Se oli kohdallamme poikki ja pää
maassa, mutta vihollisen puolella se oli näköpiirin ra-
joille saakka ehjän näköinen. (Myöhemmin totesimme,
että se oli sielläkin poikki, mutta näköpiirimme ulko-
puolella.) Silloin iski ajatuksiini eräs suunnitelma,
jota täytyi kokeilla. Eo puhunut suunnitelmastani vie-
lä kenellekään, vaan seuraavalle vartiovuorolle men-
nessäni olin jo varustautunut sen varalle. Sanoin var-
tiotoverilleni, tykkimies Töyrälälle, että hän tähysteli-
si sen aikaa, kun itse ryömin tien laitaan viipymät-
tä kauankaan. Olin varannut mukaani kuulokkeet, rau-
ta.lankaa, kuivapariston ym. kamaa. Rautalangan pai-
noin syvälle suohon maajohdoksi. Tämän ja yksijohto-
linjan väliin yhdistin kuulokkeet.

Mitä seuraavassa hetkessä kuulin, ei häivy koskaan
mielestäni senkään vuoksi, että havainnollani ja kuule-
mallani tuli olemaan varsin laajakantoinen merkitys.

- Kuulin näet venäjänkielistä puhetta. Kuuntelin
hetken ja ymmärsin vain yhden sanan. Se oli "Moskva"
ja se riitti. Myöhemmin selvisi, että se oli venäläisten
tulenjohtueen peitenimi. Sanoin vartiotoverilleni, että
hän pyytäisi heti tulenjohtajaamme, vänrikki Gräs-
beckiä tulemaan tänne, koska on tärkeää asiaa. Töyrälä
soitti korsuun ja tulenjohtaja tulikin heti paikalle.

Ånnoin Gräsbeckille kuulokkeet korviin ja kun hän
huomasi, mistä oli kysymys, hänen katseensa kirkas-
tui ja hän sanoi:

- Pojat, tästä ei sitten hiiskuta kenellekäänl
Sen sanottuaan hän lähti tekemään asiasta ilmoitusta

patterin päällikölle. Tästä asia lähti sitten rullaaoaan.
Vedimme johdot tiilikorsuumme ja veoäjäokieltä osaa-
va mies tuli kuuntelemaan. Paremman kuulur-uuden
saamiseksi tilasimme divisioonao esikuonasta radio-
mekaanikon vahvistinta rakentamaan, mihio työhöo
osallistui mm. radioryhmämme silloineo radisti, tykki-
mies Kalevi Perkkiö, jolle Tykistön Sätiön hallitus
myönsi tästä ansiosta hopeisen plaketin vielä niiokio
myöhään kuin v. 1963.

Kun vahvistin oli muutaman päir'än kuluttua saatu
valmiiksi, tuli paikalle toinenkin tulkki, ja tä-oäo jäl-
keen he kuuntelivat vihollisen puheita yötä plivää.
Koska vihollinen käytti usein yhteiskytkentää, kuulim-
me paljon asioita. Venäläiset käyttivät paljoa peite-
nimiä ja peitekieltä, mutta hyvin ne meille kuiteo-kin
selvisivät. Niinkuin aikaisemmin mainitsin, oli "Mosk-
va" tulenjohtueen peitenimi, "Obj" oli patteri, "Orel"
oli puhelinkeskus. Lisäksi siellä esiintyi mm. "Tula",
"Lena" ym. peitenimiä.

Minkälaista oli nyt jokapäiväinen elämämore kuun-
telulaitteen parissa, siitä kertoo kuuntelupäiväkirja
mm. päivän 2.LO.4l osalta:
Kello 14

Saimme divisioonasta tehokkaamman vahvistimeo.
Ammuimme keskityksen venäläisten etulinjaan j^ ,yh-
dyimme tekemään kuulohavainto,ia, jolloin korviimme
kantautui erillisiä lauseita:

- Onko Tsesnokoff lähtenyt? Miten voitte?

- Toistaiseksi elämme.

- Tänän ajoin kaikki tykit asemiin.

N4

- Mistä syystä ette nyt amou?

- Mene helvettiin, minä §äsåc ao-uksia kuin
silmäterääni.
Kello 15

- Puhuu "MoCkva", alloo, puåuu Parojugio (-
tulenjohtaja), suunnatkaa Putkia s6cmmin rasemmal'
leFMistä syystä ammutte niio paljon oikealle? (Venä'
läiset yrittivät amPua tulenjohtopeiLkeommsl

- Mitä sinä noin ammut?

- Mitenkäs sitten?

- Menee päin mäntyä.
Kello 16,55

Annoimme vihollisille uudeo keskitylcsen, joka kat'
kaisi puheliniohdot. Pian he kuiteokin saivat ne

kuntoon ja me pääsimme jatkanaao kuuntelua.
Kello 18,1J

- Puhuu "Moskva", meiltä kaatui keskityksessä
4 miestä.

- Onko "Moskva"? Kaatuiko 4?

- Kyllä, kyllä !

Sitten eräänä päivänä. - Olimme haarukoineet ve-

näläisten tulipaiterin paikan kahdesta eri-pisteestä
äänen perusteälla, kuten on normaalita-pa sodassa am'
muttaessa kaukaisia mealeja. Muita millä tarkistaa, et'
tä tuli-iskut osuivat paikalleen ? Käytimme seuraavaa

menetelmää: tulenjohtajamme ammutti kranaattiryh'
män tuolle oletetulle patterin sijaintipaikalle' Senjäl-
keen kuuntelimme, mitä "tuntematon tulenjohtajam'
me" sanoisi. Kuuntelulaitteesta kuulimme, kun tulen-
johtaja Parnjugin soihti patteriin:

- Dunaj, miten voitte? Sattuiko teihin?

-Ei hätää, ampuivat 200 m ylitse.
Seuraava tuli-isi<umme sattui kaiketi melko hyvin,

sillä vihollisen patteri vaikeni moneksi päiväksi. Tuli'
isku katkaisi jäileen venäläisten taPsit, mutta kun he

saivat ne taas kuntoon, niin kuulimme:

- Kuulehan veli, täällä on Pantu joitakuita mata-

laksi.

- Niinkö?
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Kranaa:'r^e,tin etulinjassa
Ro <s^;år;el lå

Usein sattui, että kuulimme eiukäteen, milloin ja
mihin vihollinen ampuu.Varoitimme silloin asianomai-
sia ja siten oli taas tappiot vältetty.

Lopuksi eräs esimerkki kuuntelulaitteen tehokkuu-
desta:

Vihollisen tulenjohtaja pyysi tulta johonkin koh-
teeseen, missä oli nähnyt liikettä meikäläisten puolella.

- Ei meiilä ole kranaatteja, vastasi patteriupseeri.
Åuto on tulossa, mutta se piiputtaa tuolla 2 km pääs-
sä. Kunhan saavat sen taas ajokuntoon, niin sitten
voimme ampua.

Puhuessaan hän ilmoitti tarkan paikankin, missä se
ammusauto seisoi. Silloinkos meille tuli kiire. Tulen-
johtajamme koordinoi paikan kartalta muutamassa sil-
mänräpäyksessä ja antoi patterillemme tulikomennon.
Menimme korsusta oikein ulos kuuntelemaan, kun
"tulipeite" vihelsi i'litsemme korkealla kaukaista maa-
lia kohti. Tämä maali oli patteristamme n. 8 km pääs-
sä. Kaukaa vihollisen puolelta kuuluivat viimein rä-
jähdykset.

- Kyllä ne ainakin maihin löivät, naurahti tulen-
johtajamme tyytyr'äisenä. Puolisen tuntia kului ja sit-
ten kuulirnme tulokset. \äin puhui venäläinen patteri-
upseeri:

- Kuule veli, kylläpäs piti olla meillä taas huono
tuuri, kuinka ihmeessä ne finskit sattuivat juuri tuo-
hon aikaan ja tuohon paikkaan ampumaan häirintään-
sä. Åmmusautoomme tuli tä1'sosuma, kolme miestä
kaatui ja kaksi haavoittui.

Todellakin hankalia seurauksia "arvaamattoman tie-
tolähteemme" toiminta aiheutti viholliselle.

3
r
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erään nlemen kårjesså
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LUKIESSÅMME aseveljiemme kuvauksia ja muistel-
mia niiltä ajoilta, jolloin jokainen meistä rär.r:i oman
tehtävänsä edellyttämää velvollisuuttaan, olem;:re r oi-
neet 'todeta, että eräs taistelujen kuumimmisst*in tii-
mellyksissä aina rohkeana ja uhrautuvana mukana ol-
Iut miesjoukko __ pieni tosin - on jäänyt vaille huo-
miota, jonka se varmasti olisi hyvin aniainnu:.

- Sairaankantaja --- sairaankantaja... ränne
päin !

Huuto on kaikille rintamamiehille liiankir tuttu.
Se merkitsi aikanaan aina sitä, että joku veljistämme
oli joko lievemmin tai vaikeammin haavoittunur ja
tietysti samalla sitä, että jälleen oli meitä taisteler.ia
sotureja yhtä vähemmän.

.Sairaankantajat olivat tehtäväänsä valppaasti val-
mistautuneita sekä ruumiillisesti että ennån kaikkea
henkisesti, sillä juuri jälkimmäisestä seikasta riippui
koko pelastustyön onnistuminen. Tällaiseen vaatiiiao
tehtävään jouduin minäkin jo Jatkosodan alkupuo-
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lella haavoituttuani Suokumaalla "Gibraltarin" tuki-
kohdassa Ässä-rykmentin I pataljoonan jääkäri jouk-
kueessa L9.7.4L. Lääkäri määräsi minut sairaalasta pa-
Iattuani "kevyempään hommaan" sairaankanta-
jaksi !

Rykmenttimme ensimmäinen etenemisyritys Itä-
Karjalassa oli käynnissä syyskuussa Kutisman asemal-
ta jonkin verran itään, radan suuntaan. Sain aseikseni
paarit, §Talther 7,65 pistoolin ja neljä käsikranaattia.
Toverikseni tuli kokenut lääkintäkorpraali Jän.enpää.

Ennen varsinaista H-hetkeä muistan ihmetelleeni,
mitä tästä tuleman pitää, sillä sairaankantajat näytti-
r'ät olevan sangen otollisia ammunnan kohteita vas-
tus'tajille. Tämä seikka tuntui varsin painostavalta,
koska heidän itsensä haavoiftuminen ja kaatuminen
aiheuttivat aina vissiä epävarmuutta avun saamisesta
rarvittaessa haavoittuneille taistelijoille.

Hyökkäys iatkui täydellä tehollaan. ilma oli täynnä
isoa ja pientä rautaromua. Pian kuului jonkin matkan
päästä jälleen huutoja:



- Sairaankantaja - sairaankantaja I

Syöksyimme paareinemme matalina hiipien ja kaa-
tuneiden puiden muodostamaa suojaa hyväksi käyt-
täen siihen suuntaan, mistä huuto oli kuulunut. Joku
viittasi meille:

- Tuolla - tuon puun juurella ! Se on Lemme-
tyinen eka komppaniasta !

Haavoittunut oli kovin edessä. Hän oli syöksynyt
rohkeasti aivan aukean suoniityn laitaan, jossa vihol-
lisen räjähtävä luoti Iähelta ammuttuna oli osunut
hänen rintaansa.

Puiden alitse, myyrän lailla kaivautuen pääsimme
jo parin metrin päähän Lemmetyisestä, kun toverini
Järvenpää karjaisi:

- Sain osuman rintaan !

Suuliekki oli välähtänyt vain noin seitsemän met-
rin päässä olevasta tuuheasta pensaasta. Siellä oli siis
ampuja!

Järvenpää pääsi ryömimään pois. kun heitin pen-
saaseen käsikranaatin y'a toisenkir. \rt oli siellä hil-
jaista, mutta kun hyppäsin hravoittuneen viereen,
näin Ukko-Mauserin piipun seir'äs:i kohoavan, tosin
merkillisen hitaasti, minua kch:i. \rr tiesin, mihin
heitän kaksi viimeistä käsikr.i::eriirni. Åse ei enää
kohonnut

Takaviistoon oikealla näin erän konepistoolimie-
hen ja pyysin häntä tuliitaroåaa ei:jcaasroa. että sai-
sin tarkastaa haavoittuneeo tilan.

Lyhyt silmäys riitti. Jälleen oli vksi ::reistä päässyt
matkansa päähän

Samassa kajahti perääntymisko=e::o. Paikka oli
ollut Iiian vaikea hyökkäyksen ocn:s:::'l:seile.

Jätin sankariveljeni kuusen juureiie. s:llä jälleen
kajahti aivan läheltä:

- Sairaankantajaaa - - -l Näia rksi::ä:sen paa-
rimiehen syöksyvän huutoa kohti ja :ää::ile::. että
hän tarvitsee kantajatoverin, syöksyin sin:e ninäkin.
Potilas nostettiin paareille, ja matalana. kulkie:i suun-
nattiin matka taaksepäin. Mutta vain r::uu:::rin as-

keleen otettuamme kaatui edellä kulkenut p:arinkan-
tajatoverini. Hän oli saanut nilkkaansa r:;:h:e\'än
Iuodin ! Se oli lentänyt minun jalkojeni r'äli:se hänen
jalkaansa.

Nyt olin jo toisen kerran muutaman minuutir ku-
Iuessa yksin, Lopulta sain eräitä kiväärimiehiä. iotka
olivat saaneet jo luvan vetäytyäkin, tulemaan rakaisin
avukseni, ja niin saatiin molemmat sillä paikalla haa-
voittuneet miehemme suoiaan ja hoitoon.

Lemmetyinen löydettiin myöhemmin vähän eCem-
pää vihollisen puolelta huolellisesti paareilleni nos-
tettuna.

Tämä kaikki käsitti vain pienen, muutamia mi-
nuutteja kestävän hetken yhden sairaankantajan joka-
päiväisestä työstä ja siihen liittyvistä vaaroista, joita
ei saanut ryhtyä väistämään. Oli arvelematta aina aja-
teltava vain ensin haavoittunuita ja sitten - 

jos ai-
kaa oli - vasta itseään. Kaikkialla yleinen käsitys,
että sajraankantaja on haavoittumaton ja kuolematon,
ei tehnyt tätä työtä helpommaksi.

Pysyvänä kuului aina huuto: "Hae sinä hänet, sinä-
hän olet sairaankantaja!"

Sairaankantajat val-
miina
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OIVA LAHTI

Pyykki-
padallinen

kandtt-
an unra

JOS sota on ankeaa, siinä on aina jotain miellptaväa-
kin muistiin jäänyttä. Näin jälkeenpäin muistuvat
miellyttävät asiat ja tapahtumat selvimmio mieliku-
vissamme, ankeiden ja epämiellyttävieo kokemusten
jäädessä taka-alalle ja häipyessä pikimmin muisti-
kuviemme joukosta. Kaikkena kaikessa oo sotilaalla
aina ollut ruoka, ja siihen liittyvät muistot ovat miel-
lyttevia. - Armeijahan marssii vatsallaan !

Jatkosodan alkaessa oli Etelä-Pohjanmaalta kootun
III/JR 58:n Laatokan Karjalaan suoritettavao etene-
misen lähtökohdaksi määrätty Kitee, jonne pataljoona
oli muiden joukkojen mukana keskitetry ja majoittu-
nut erääseen kirkonkylään laitamalla olevaan kylän.

Kuten muidenkin sotatoimialueiksi jouruneiden
paikkakuntien ihmiset, oli Kiteenkin väestö evakuoitu
nopeasti sodan jaloista turvallisemmille alueille. Pal-
jon oli omaisuutta jäänyt ihmisiltä heidän asuinsi-
joilleen. Eläimiä, taloustavaroita, vaatteita ia muuta
irtaimistoa oli kaikkialla. Niitä ei ollut ehditty tai ei
ollut katsottu tarpeelliseksi siirtää muualle.

Ollessamme sotatoimiemme lomassa edellä maini-
tussa majoituspaikassamme kantautui korviimme
eräästä lähitalosta äänekästä kanojen aamumekastusta.
Silloin arveltiin, että entäpä, ios siellä ei olisikaan
sotilasmaio:tuksia, ia niin sitten paikan päälle rulles-
samme osoittautuikin asia olevan. Mutta talossa oli
suuri määrä kanoia, iotka asukkaat olivat tähtiessään
vapauttaneet kanalasta, etteivät ne heti nälkään kuo-
lisi. Niita o[ joka paikassa, mutta kovin kotkotus

/,8

kuului navetan ullakolt4 jonoe tutlcimusmatkamme
kuin vaiston vetämäoä casi.ksi kohdistui. Mitäpä
näimmekään? Jos oli kaaoja, aiio oli muniakin. Niitä
oli kasoittain joka puolella ,lbLke2. Tämä oli kuin
satua jo pitemmän aikaa rouna-aterioista vieroitettui-
na olleille sotilaille. SiiDä sitä oyt oli - mannaa
kuin israelilaisilla! Ihme, ettei kukaan ollut osunut
paikalle ennen meitä, vaikka sotaväkeä oli seudulla
ollut jo useita päiviä.

Kokoilimme munat heti kahteen kookkaaseen pe-
runakoppaan ja mahdollisimman varovasti keinotte-
limme ne pihamaalle katsellaksemme, mitä niille sen
jälkeen tehtäisiin. Åikomuksesta, että kenttäkeittiötä
olisi käytettävä munien kypsyttämiseen, pelasti mei-
dät järven rannassa kivillään kököttävä parisatalitrai-
nen pyykkipata. Vettä pataan vaan, tulta alle ja mu-
nat pataan - padan täydeltä. Yksi mies lähti kutsu-
maan joukkueen miehiä munapeijaisiin. Munia oli
rojovasti vielä reppuunkin, mutta eivät ne tahtoneet
enää lähipäivinä oikein maistua. Tuli kait ensimmäi-
sellä kemalla ahmaistua vähän liikaa.

]oukkomme aloitti sitten murtautumisyritYksen ra-
jan yli, mutta huolimatta suuresta voiman l;säyksestä
munakalorien avulla rynnäkössä aluksi epäonnistut-
tiin. Hyökkäyksemme kilpis§i raialla oleviin venä-
läisten kalliolinnoituksiin. Raian ylitimme myöhem-
min Värtsilässä ja kalliobunkkerit vallattiin takaa-
päin. Kiteen munapäivät fäivät siten vain huvitta-
va'ksi muistoksi.

Hyökkäystä odotellaan Kiteen etulinjsa
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Köyttötilin tolletusshekeillö voifte moksoo
mm. koupoisso jo huoltoosemillo. Rohonne

ovot yhtö oikoo mukononne jo Konsollispon-
kisso kosvomosso korkoo.
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TÄSSÄ kerrotuista asioista on kulunut jo kauan, ja
epäilen suuresti, ettei niihin kukaan usko. Pahinta kai-
kessa tässä on se, että ne ovat liiankin tosia, mutta
silti selittämättömiä.

Elertiin Puolangalla toukokuun lopulla 30-luvulla.
Vuotta en muista enää. Nukuin kaikessa rauhassa ko-
tonani. Unessa olin kävelevinäni järven rantaa, kun
huomioni kiintyi erääseen mäntyyn, jossa näin jotakin
omituista. Menin lähemmäksi ja näin kunnanlääkärin
ja kirkonisännöitsijän siihen hirttäytyneen. Aamutuuli
heilutteli heitä keveästi.

Kerroin heti kotiväelle tämän näkyni, mutta siihen
ei kukaan uskonut. Ei kulunut kuitenkaan monta päi-
vää, kun paikkakunnalla sattui muutamia isorokkota-
pauksia. Kuulin, että lääkäri oli kiireesti viety Ouluun,
jossa hän kuoli melkein välittömästi. Kirkonisännöitsi-

ARVO KARPPINEN

jd taas kuoli kotiinsa. Pojanmielessäni ihmettelin ta-
pausten kulkua.

Kunnanlääkärin leski möi kiireesti tavaransa kesä-
kuun J. tai 6. päir'ärä. koska paikkakunnalla oli sil-
loin eläinmarkkinat j.r väkeä rrvallista enemmän liik-
keellä. Siitä, e:tä tr'::: o1: oliu: isorokkoa, ei mai-
nittu silloin vielä 1a:nk:an. eixä rälitetty, vaikka tohto-
rin tavaroiden mu.ll:r :truii ol:s: voinut levitä laajal-
lekin. Se pysähty: k':::e:iin r':i:een tapaukseen.

*
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paikkaa, mutta sellaistahan e:: ..i;:::i:. SiLnänräpäyk-
sen ajan tuumin, kummalle puolei-e vir:iopolkua heit-
täydyn hankeen. Siinä ei juuri e:.-:1 ollut aikaa miet-
timiseen. Ensimmäisten pomriie: ::.:s:essa joku voi-
ma aivan kuin tyrkkäsi minur ;c1':: o:kealle puolelle.
Painauduin hankeen pommien ::::essl pirullista voli-
naa yläpuolellani.

Samassa se alkoi I Valtava p:';k: ': ::.råsta nousevat
hiekkapilvet tekivät näkyvyyde:: c,,e=.:.::omaksi, ja il-
manpaine riuhtoi minua ylös. K;: i.,''i:pr meni ohi,
kaivauduin hiekan alta esille. silll ".1:: :ullut elävänä
haudatuksi. Katsoessani eteen ia:::-<se rotesin, että
sekä pään että jalkojen puolella o-: .'.ir:rva räjähdys-
kraatteri. Tien vasemmalla puole^::. chon olin aiko-
nut ensin heittäytyä, oli vieläkin s-:-:rernpi kuoppa.
Ymmärsin kaiken olleen tuon näxv::.:::ömän voiman
varassa - voiman, jonka moni r::::::amies tuntee,
mutta ei halua tunnustaa.

*
Vuosi 1941 oli menossa. Odorin:::e hrökkäyskäs-

kyä. Vastassamme olivat vahvat lsemi: ;a'r'astuitajan
rajajoukot. Eräs Juuasta kotoisin olevr resen'iläinen
sanoi:

- Noihin piikkilankoihin katkear elämi.

- Mistäs sen vielä tietää? ärähdi; o:nassa hermo-
jännityksessäni. Mutta samassa ruiin r'.rkuuttuneeksi
siitä, ettei tuo mies näe huomisra. OLn siitä niin var-
ma, kuin ihminen voi mistään asiasta vakuuiettu olla.

Sitten me hyökkäsimme. Pääsimme piikkilankojen
läpi, ylitimme pienen joen ja sl'öksvrmme ylöspäin
kohti harjannetta, jossa vastustaja oli asemissaan. Eikä
se suinkaan istunut kädet ristissä. Edessämme oli noin
15 metrin päässä konekivääri. Seo ansiosta me toiset
saimme ensi alkuun silmämme sokeiksi hiekasta, mutta
mainittu reserviläinen ammuttiin halki päästä taka-
muksiin saakka. Toinen yrityksemme maksoi vielä

Taistelu tankkia vastaan

viisi miestämme. Olin taistelulähetin kanssa varsin
tukalassa paikassa. Vasemmalla puolelia oli neliä kaa-

tunutta ja oikealla kaksi. Me siinä r'älissä ainoat ehye-
nä säilyneet, ja edessä oli konekivääri edelleen. Lo-
pulta me tuhosimme sen käsikranaateilla ja jatkoimme
etenemistä.

- Miksi se ei meihin osunut? kysyi toverini ih-
meissään.

- Sitä minä en tiedä, sanoin. Sehän oli suoraan

edessämme, eikä meillä ollut suojaa senkään vertaa
kuin heillä, jotka kaatuivat. En minä käsitä, miten
suihkut meidän kohdalla kiersivät. Se on selittämätön
juttu.

- Kohtalo! virkkoi toverini, ja me jatkoimme mat-
kat

Hyökkäsimme eräälle kukkulalle. Kaiken melun
keskellä näin, kun kaasunaamarin laukku heilahti ja ki-
meä napsaus kuului kyljeltani. Ei ollut aikaa aiatella
asiaa sen enempää. Kun rähinä taukosi viimein, niin
seuraavana päivänä katsoin laukkua. Sen taskun läpi oli
mennyt luoti. Sinänsähän se ei olisi merkinnyt mitään,
mutta kun otin tuosta taskusta munakäsikranaatin, näin
sen teräskuoressa kauniin uran, aivan kuin joku olisi
työntänyt siihen lyijykynällä pienen vaon. Sattuman
oikkuja, ajattelin. I[utta tuo muna olisi voinut yhtä
hyvin räjähtääkin. Vein sen asealiupseerille, ia tämä
heitti sen muitta mutkitta puroon.

- Älä tuo tällaista toista kertaa minulle, hän sa-

noi hermostuneena.

- Vaaraton se nyt on, sanoin.

- Mikä piru sinua kannattaaa? Yhä hengissä ! Kaik-
kea slta Pltaa nanoa I

- En-tiedä, miksei se räjähtänyt, vastasin ja lähdin'
Luodin kyntämä ura oli kyllä niin syvä, että sisällä
oleva trotyyli näkyi. Mutta kun ei, niin ei. Oliko tämä-
kin ihmiskohtalo?

*
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Vuosi t942 oli kulumassa. Kaivoimme r,älittömästi
etulinjan takana yhteyshautaa. Oli kaunis syksyinen päi-
vä. Harhaluoteja lenteli jatkuvasti, emmekä me niihin
kiinnittäneetkään suurempaa huomiota, sillä Krivin
rintamalla niitä lensi aina. Yöt ja päivät ne vinkuivat,
surisivat ja poukkoilivat mikä minnekin ja maasto oli
melko avointa kangasta. Eihän niitä voinut varoa, oli
vain luotettava hyvään onneen. Kaivoimme hautaa
kersan'tin kanssa vierekkäin, kun kuulin viereltäni
napsahduksen. Käännyin ja näin kersantin horjuvan
ja kaatuvan. Hänen kaulassaan näkyi pieni sisäänme-
noaukko, eikä vertakaan tullut paljon ollenkaan. Nou-
sin matalasta kuopastani ja vilkaisin kersantin silmiä
ja kynsiä. Läl'lkäri oli vajaan puolen kilometrin pääs-
sä. Muutamat toverini aikoivat ryhtyä sitomaan tuota
vuotamatonta reikää, mutta sanoin heille, että kan-
taisivat kersantin rautatielle ja veisivät hänet sitä myö-
ten resiinalla lääkärin luokse. Tiesin, ettei kersanttim-
me tarvitsisi sidettä enempää kuin lääkäriäkään. Hä-
nen elämänsä sammui resiinassa noin viiden minuutin
kuluttua osumasta. Pojat palasivat pian, ja vasta nyt
kun istuin montun reunalla, muistin hänen illalla sa-

noneen, että hänen pitäisi mennä hammaslääkäriin
korjauttamaan proteesiaan. Silloin oli mielessäni he-
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rännyt tunne, ettei tuo mies tan.itse hammasproteesia
enää, murh en ollut puhunut mitään. Oliko tämä aavis-
tusta vai mitä se oliT \fiksi minun piti ikäänkuin tie-
tää tapahtumaton aikrisemmin ?

*
Oltiin edelleen asemissa Kririllä. Kaksi tuntia var-

tiota ja kaksi horroksissa oloa. En nukkunut, mutta
olin kai puoliunessa .1: olin me;evinäni pesäkkeeseen,
jossa Mertanen oli vaniossa. Peslkkeen seinät olivat
suorastaan törkeän verise:.

- Etkö sinä r'oisi r-1hl:r roiski.:. lunta noille seinille?
sanoin. Nehän ovar ni:: s::r''r;;..11jg.

- Nythän on sota. r'.:.s:.:.s: ]{e::rnen. Hän e.i tehnyt
elettäkään ryhtyäkseen si:'.'.::s:::::hiin. Jätin hänet ja
palasin korsulle. Seuraar'.r:.:. :iir-ä:ä v.iholiisen tarkka-
ampuja osui Mertasta päähiin. .:. :esäkkeessä oli sen
jälkeen tosiaankin verra. ](::::. :::ksi tämä näytettiin
minulle edeltäpäin7 OIiko s:::i-<:n kohtalon enne?
Vaiko kuudes aisti, jota aloi: ::::xoida itsekin.

*
Sitten .jälleen kerran salnsc: :.:.1','e:.:.. Heräsin hiki-

senä ja joku aivan suorastaan ^*::i: ::xr:ri minua mene-
mään naapuritukikohtaan, joss:- -::l.. eli alikersantti
Rautio. Mietin asiaa ja päätin. e::=: - 

jhde yöllä min-
nekään. Ehdinhän hyvin kär-ci ;::','ä-iäkin, jos asiaa
olisi, mutta asiaahan ei ollur r:i': -.:r.:.:.kään. Niinpä
jätin siellä käymättä. Päirä11ä x-:::l::- R.:.:r:ion kaatu-
neen. Kirosin hengessäni, erren c -..:: :o:ellut aavis-
tustani ja lähtenyt sinne yöllä. T:e:e:kin vaikenin
asiasta, sillä jos olisin puhunur sii:: ;:ru*alle. niio yk-
sikään heistä ei olisi uskonut koko i:::ur ja olisin saa-
nut osakseni vain ylimääräisiä le:kau-\sia ja muuta
epämukavaa. Tästä lähtien aloin suhtautua vakavam-
min tällaisiin ennakoiviin aa'r'istuksiin. joita oli jo ker-
tlnyt varsin monia. Sen myös nyt uskoin, etten kuole
ainakaan tässä sodassa.

*
Vielä kerran näin unissani samantapaisen näyn. Tu-

lenjohtaja kohotti haarakaukoputken mielestäni liian
vlös ja syöksyin varoittamaan häntä. Samassa heräsin.
Kipinämikko heitti muutamia kiväärin patruunia ka-
miinaan torven alle. Ne paukkuivat siellä ja puhdisti-
r.et savutorven. Tämä ei ollut niinkään vaarallista kuin
luulisi, ja me teimme saman tempun usein. Siten savu-
rorvi tuli näet puhdistetuksi mahdollisimman vähällä
vaisalla.

Kun tuli seuraava iltapuoli, menin tulenjohtajan pe-
säkkeeseen. Näin hänet kaatuneena pesäkkeen poh,ialle
j;, hrarakaukoputken seinästä irti reväistynä. Naapu-
rin kiikarikiväärimies oli taas saanut meistä yhden.
Tiesin näin tapahtuneen, ennen kuin astuin pesäkkee-
seen ja siten tämä ei ollut minulle mikään järkytys.

*
Hermoni olivat tämänkin kolauksen iälkeen täysin

kunnossa. Eräänä yönä, jolloin vihollisella lienee ollut
jotakin mielessä, koska se antoi kaikilla aseillaan meil-
le tulta, nousin haudasta penkalle paremmin nähdäkse-
ni. Ylläni liekehti valojuovaverkko, ja miten paljon
niiden joukossa oli valottomia luoteja, ei tiennyt ku-
kaan. Tunsin kuitenkin, etteivät ne minuun
menivätpähän vajaan metrin korkeudella ylitseni. Nä-
ky oli suurenmoinen. Vaikka tiesin hvin kuoleman
siinä kulkevan, katselin tuota näkyä ilman hätää.
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Nåkymä Vieljårveltä
SA-lwa

PI|STII(I|RTTI AUTTOI
HEINÄKUUN loppupuolella L941 rl::rr 1. divisioo-
na.an kuuluva joukkomme valtakun;li rujln Käsnä-
selän seudulla, ja sieltä alkoi matkamne iohti tunte-
matonta itää. Muistan vieläkin tunteei. jotka valtasi-
vat silloin mielemme. Se ei ollut pelkoa, r.aan jotain
arvoituksellista jännitystä, koska eieernare avauiuivat
tuntemattoma't maisernat, ja vastaao ruli outoa rnur-
retta. puhuvaa väetöä. Emmehän osanneec arvata, mitä
tulisimme vielä näkemään ja kokemaan.

Matkamme alussa ei mitään mainittavamp aa tapah-
tunut, ja niin muutaman marssipäir.än iäjkeen saa-
vuimmekin kylään, jonka nrmi oli Yieliärvi. Näillä
seuduilla oli meidän tavoitteemme, koska divisioo-
namme oli kylästä edennyt jonkin matkaa kohti pet-
roskoita. Sa-imme jäädä toistaiseksi lepäämään ja täy-
dennystä odottamaan. Meille sanui tai-allista parempi
onni, .koska saimme pystyttää telttamme airan jarlrän
rannalle, rantatöyräälle. Mikäs oli sen ihanampaa,
kuin ottaa aurinkoa ja pulahtaa välillä veteen vilvoit-
telemaan. Elämä tuntui-tällä kertaa hymyilevän.

vrLfAM HALONEN

Oli mielenkiintoista seurata, miten paikkakunnan
vakinaiset asukkaat, vanhukset, naiset ja lapset alkoi-
vat vähitellen saapua omille asuinsijoilleen, koska
viesti oli heille kulkenut, että ne uudet isännät eivät
ole ketään hirttäneet eivätkä muutenkaan pahaa teh-
neet. Meille tehtiin monenlaisia kysymyksiä, toiset
halusivat Iupaa kalastukseen, toiset pyytelivät viljaa,
jota oli jäänyt kolhoosin varastoihin. Pikkupojat oli-
vat haltioissaan polkupyöristämme ja ihmettelivät,
'kun meikäläisillä oli pyöriä niin paljon.

Erdd.nd' aurinkoisena päivänä istuskelin ranaalla ja
naruailin aikani kuluksi kaloja, toiset pelasivat pientä
pokeria puiden varjossa nurmikolla. Siinä rniettiessäni
kaikessa rauhassa huomasin, kuinka maantietä pitkin
tulla köpötteli vanha, pitkäpartainen paikkakunnan
ukkeli. Huomattuaan meidät telttamme läheisyydessä
miekkonen suuntasi kulkunsa rantaan.

Koska aina olen tuntenut kiinnostusta elämää koke-
neita vanhuksia kohtaan, iätin tälläkin kertaa onkeni
veteen, nousin ja menin vanhusta jututtamaan.
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Tarjosin tupakan ja koetin kysellä kuulumisia.
Vanhus alkoi Aunuksen murteella selvittää, että hän
tarvitsee hevosen. Minä puolestani aloin miettiä, mi-
ten voisin asiaa auttaa.

Pelaajien vieressä kihona istuva Jokinen, jolla sa-
nottiin aina "pollan" säteiievän, oli seurannut kes-
kusteluamme ja puuttui heti asiaan. Hän sanoi van-
hukselle, miksi hän ei hae kolhoosista hevosta, koska
sinne oli joku vanha kopukka jäd.nyt. Vanhus alkoi
selvittää, etteivät anna, kun ei ole lupalappua. Huo-
masin silloin, kuinka Jokisella taas säteili. Hän ei pu-
hunut mitään, pyörähti vain teltan oviaukosta sisälle,
ja kun Jokinen palasi ulos, niin hänellä oli kädessään
valkoinen postikortti, johon Jokinen oli jotain kir-
joittanut. Hän ojensi kortin vanhukselle ja olalle ta-
puttaen sanoi: "Mene kolhoosista hakemaan hevonen,
kyllä tällä sen saapi l" Tuo kaikki tapahtui varsin no-
peasti, eikä Jokisen naamataulusta huomannut mitään
epäiiyttävää.

Vanhus suuntasi kulkunsa kohti kolhoosia, enkä
minäkään ehtinyt huomata, mihin Jokinen sillä het-
kellä oli pyörähtänyt.

Menin rannalle ja jatkoin kalastustani enkä vai-
vannut päätäni pitemmälle äskeisellä asialla.

Jonkin ajan kuluttua huomasin, miten vanha he-
voskopukka juosta rapsutteli maantielle ja eikös vain
äskeinen vanhus istunut sen seljässä tyytyväisenä nyh-
täen ohjaksista.

Silloin ilmestyi Jokinen luokseni ja kuiskasi: Ar-
vaas, mitä minä kirjoitin tuon papan korttiin, jolla
hän sai hevosen ?" Koska en osannut oikein arvata,
niin Jokinen selitti: "Kirioitin selvällä suomen kie-
lellä: 'Hauskaa kesää, toivottaa Erkki Jokinen', koska
ei muutakaan muistunut mieleeni ia tiesin, ettei kol-
hoosissa osattu lukea, mitä siihen oli kirioitettu."

Karjalan ukko on saanut onnekseen
hevosen

SA-hne

Kansikuval
Suomen armeijan viimeiset ,:-<.: 3a as ,'a: heinäkuulla
1944 itära,an takaa takais,n <::-S-:-e:- (uvassa suo-
malainen sotilas hyvästelel.-,!sså a--,<se a s:a perhettä
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Väinö Taivainen:
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TAÅKSE

Reino Kalervo:
VENÄLÄISTE\ .\L{IH]\\C - S'- :LA LOKSES.
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Kaarlo Valkoneo:
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Herkko Pesonen:
KORPITSI-i:!I'-' aLLiS-4,-\ TIELLå 204

Kalle Årrnas Ki:::'::ea:
KO.\TFF.L\i.L\ ?iE\I}- IIIES .

Olli Niirace:
A T E: ::-I

Laui Sr€.:
PL !-IELI\KUUNTELUSTA SYNTYI ARVAÅMA.
iON TIETOL{HDE ..

Erkki Rahkola:
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213
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Oirz Lahti:
PYYKKIP,{DÅLLINEN KANÅNMUNIA ......

.{.n'o Karppinen:
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_VAI ?

Viljam Halonen:
POSTIKORTTI AUTTOI
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KARHULEVY ON
KOETEITU LAMMÖruenISTE
TIILIBAKENTEISIIN

Korhulevy-1 B on joustovoo minercc , ::. loko on suunni-
teltu erityisesti köytettövoksi <, se ^:.:<enteisso tiili- jo
levyverhouksen yhteydessci - s s ':<e^'e,s;n, joiden eris-
tystilosso levyt liittyvcit völittörn:s' 'l: ^sc.

Korhulevy-1 8:o kciyttöen soo,'-'e'::^ :

O tiiviii eristyslevyjen ,,'C rse: s:--c'
O tiiviisti eristetty tiili,'nuurc.s'e^ ,: inen tilq
O helposti eristeen kiinrils -e': si:eisiin

O iehokos lcimmöneristys

O lcimpötoloudellisesti ec..r,ri-e^':'ikcisu

Puristettu pokkous on osoii-s (::^, e',,yn erinomoisesto
kimmoisuudesto, joko on omi^: s': <: <ille Korhueristeille.
Tel-lqsivillon pitkien, joustovie^ <-'-.e^ cnsiosto Korhulevy
poloutuu nimellispoksuuiee:sc .: ::'nisti pokkouksen
ovoqmisen jöl keen.

Korhulevyjci on helppo työsiciö jc <:s;ie,ri.

Korhueristeet on qinq lömmin jc e:- I ^er rotkoisu
Puurqkenteisi in KARHUNTALI A

Muurottuihin rokenteisiin KARiU*:, v-1 
8

Betoni rokenteisi in OTSOLEVY

Myynli jo neuvonlo
Helsin ki
Et. Esplonoodi-
kolu '1 4
puh. 1'l 433
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HUNTER ON
HINTALUOKKANSA AINOA

TAYSPITKA SAVUKE!

HUNTEHISSA ON ENEMMAN
TUPAKKAA.

HUNTER ON BEILUMPII

Polta
Mies .2: e^e: koira.
Tä".e' Se sl Hae! Truk-
kaa kc- ;trsta... selviä
käs<y,'.3 .. noPeaa toi-
m.:aa kiitosta. Ja

lepc:;okion nautintona
Hu nterr n miehenmittaiset
s avut I

Hunter - täyspitkä laa-
tusavuke tosi tupakka-
miehelle. Sen solakkuus
tuntuu vain edullisessa
hinnassa: 1,20120 kpl
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